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den naturhistoriske Forening

Trichomer, nærmest med Hensyn til

Corapositeernes Bæger, som ere optagne i hans i Aargangen

1872 af .Videnskabelige Meddelelser, trykte Afhandling »om For-

skjellen mellem Trichomer og Epiblastemer af hdjere Rang.,

ie Januar læste Prof. Reinhardt om Pattedyrslægten Æupleres.

nogle Zoologer til Insectivorerne henforte, af andre heelt forbi-

gaaede, madagaskarske Rovdyrs Historie, oplyste Meddeleren, efter

et Universitetets zoologiske Museum af Hr. Korpslæge Wroblewsky

skænket Skind med ufuldstændigt Cranium, at en nojere Under-

sogelse af det sidstnævntes Enkeltheder, navnlig Ganens og

J. E. Gray anviste Plads mellem de æluropode Viverriner.

Februar meddelte Dr. Warming Undersogelser over Bygningen
af Kirtelhaarene hos Drosera samt fortsalte Bemærk-
ninger om Kurvblomsternes Fnok, hvilke Undersogelser

og Bemærkninger ligeledes ere optagne i Meddelerens ovennævnte

Afhandling,

ie Februar forelagde Prof. Reinhardt de S. 221—228 ftryktea

Undersogelser om Krokodilernes Krydshvirvler, og med-

delte derefter en Iagttagelse om et an omalt Tandforhold hos
en Maki (forsle Præmolar dobbelt paa begge Sider).

Etatsraad Steenatmp oplæste derefter Hr. Seminarielærer

Boatrups i Aargangen 1872 af .Videnskabelige Meddelelser- . S. 210

-212, aftrykte Brev om Hasseimusens Forekomst i Fyen.



3 Marts gav Prof. F. Johnstrup en Udsigt over Kullenes Op-
træden paa Færd Ofr- -Oversigt over det kong!, danske Viden-

skabernes Selskabs Forhandlinger« 1873, S. 147—188).

ae Marts oplyste Etatsraad Steenstrup et Punkt i Brugdens
[Selackus maximus) Bygning (jfr. .Overs. o. d. k. d. Vid. Sel-

skabs Forh... 1873, S. 47—66).;

Dr. Liitken bemærkede i Anledning af, iivad der af Meddeleren

var yttret om Hajslægten Bhinodon og den formentlige Forskjel

mellem dennes Gjæilegitter og Brugdens, at der i Sydhavet fore-

'Bone-shark« o: Barde-Haj, og som af dem opfattedes som en

Mellemform mellem Hval og Haj, fordi det var »en Haj med
Barder i Munden«. Der kunde vel neppe være nogen Tvivl om,

at denne »Barde-Haj« , der i Levemaade og Adfærd frembod flere

Analogier med den nordiske Brugde end med nogen anden Haj,

var en Bhinodon eller med Bh. nær beslægtet Form, og der syntes

derfor al være antagelig Grund til at formode, at ogsaa denne

sydlige Brugdeforms bardelignende Gjæilegitter maatte have en

ikke ringe Lighed med den nordiske ægte Brugdes.

April holdt Gand. phil. F. Tauber det S. 69—74 trykte Foredrag

om Kragegylp, hvorefter Dr. O. A. L. M'orch gav en Udsigt

og Ilte Juni fremsatte Cand. phil. Samaoe Lund de S. 75— 122

Tidens Korthed*) li]lod kun Dr. Warming at fremkomme

væsentlige folgende. N'aar Cand. L. nu ikke vilde tillade

Dr. W. at betragte de 8.115 i hans Afhandling om Kurvblom-

sternes Bæger opforte 5 Sætninger som »Grunde., men kun som
• Punkter, der brugtes til Begrundelse«, kunde W. kun betragte

denne særdeles fine Distinktion som et Tilbagetog; han (W.)

havde paavist det uholdbare i disse Grunde, derfor sogte Hr. L.

nu at degradere dem, og kun to af dem stillede han op endnu,

fordi han mente om dem at kunne sige noget. Den Slutning, at

fordi en Ting staaer paa en anden Tings Plads, er den homolog

med denne, gjælder ikke, hvilket paavistes ved forskjellige Kxem-

pler; og man kunde derfor heller ikke acceptere den Slutning:

-Pappus staaer paa Bægerets Plads, ergo er det Bægeret-, saa

længe det ikke var godtgjort, at Pappus paa andre Maader svarer

til Bægeret. W. maatte hævde, at der er et Bæger, nemlig den

Valk, der danner sig under Kronen, og paa hvilken Pappus op-

staaer; han henviste til andre og nærstaaende Familier, hos



hvilke vi finde Bægeret, repræsenteret ved en saadaii Viilk; den

havde L. ladet ude af Betragtning. Naar L. mente, at Bygning

og Udvikling vare afgjorende med Hensyn til Pappus's morfolo-

giske Værd, maatte W. hævde, at han havde paavist, at den Be-

tydning, L. tillagde Bygningen, var lig Nul, fordi der er Trichom-

dannelser, der ere endog h5jere udviklede end Pappuslegemerne,

og hvad Udviklingen i og for sig angaaer, da var Hr. /y.'s Frem-

blev givet nogen Borgen for, at Undersogelsen holdt sig objektiv.

Saafremt Hr. L. ikke fremlagde nye detaillerede Fremstillinger,

kunde der ikke tillægges de foreliggende storre Værdi end om de

vare blotte Spekulationer. Havde En og Anden, imponeret af

Fremstillingens Sikkerhed, antaget Forfatterens Resultater for be-

Stillingsfovholdene, som vare blevne i utilborlig Grad forsomlc

af L., og som ved morfologiske Undersogelser havde den storste

Betydning. Den Statistik, som L. i forste Mode havde opstillet,

var tildels urigtig. Det kunde vel tænkes, at Pappus var et

ægte Bæger og hvert Pappuslegeme et Blad; thi de forskjellige

Forhold, som findes hos det, kunne vel alle gjenfindes hos ægte

Bladorganer; men det blev da et ulykkeligt Udskud af et Bæger,

der i sig repræsenterede omtrent alle muhge Undtagejlser fra

de sædvanlige Forhold. iNaar L. nu havde stillet nogle nye Iagt-

tagelser op over Senecio vulgaris, da glædede det W., at han nu for

dennes Vedkommende havde forsøgt at give en Udviklingshistorie; at

L. havde seet flere Forhold end W., varen simpel Folge af, at denne

kun havde havt et E.xemplar til sin Raadighed, og paa det havde

spekuleret Skema, som han havde fundet i selve Afhandlingen

-Botanisk Tidsskrift«. — Hvad angik L.s, Theorier om Topcellei

da syntes L. ikke at vide, hvori Topeellens Væsen og vigtigst

Karakterer bestode, og naar han saa skarpt kritiserede en Viden

skabsmand som Hanstein , da beroede den hele Kritik paa e

fuldstændig Misforstaaelsc af. hvad £. havde nieeut ved sit Pieron

(Jand. S. Lund. ider paa Grund af Tidens Knaphed fur

hindredes i at svare udforligt) udtalte som sin Anskuelse, a

Dr. W. ikke havde rokket noget Punkt i hans Fremstilling; ha

betonede, at kun den, der gjorde sig noje bekjendt med beg?

Parters skriftlige Fremstillinger, kunde fælde en begrundet Don

UrlicacecF, Morece,



naturhistoriske Sektioner, vilde kunne optages

Meddelelser., for dette Aar uden at fremlægges eller foredrages i

den naturhistoriske Forenings videnskabelige Moder.

I 19de November holdt Prof. Reinhardt det S. 123— 138 trykte Fore-

drag om Vingernes anatomiske Bygning hos Slormfiigle-

Familien, hvorefter

Dt. Liitken foreviste en Art fraNutiden af den mioccne

28de November meddelte Cand. phil. Emil Hansen den S. 139—141

trykte forelobige Beretning om Moseundersogelser i

Eftersommeren 1873.

Etatsraad Steenstrup fremhævede i denne Anledning, at man

trængte meget til monographiske Torvemose-Undersogelser, være sig

af hele Moser, eller af disses enkelte sig mere sammensluttende

Partier. Derfor vilde Meddelelser, som Hr. Hansens, om et mindre

og afskaaret Parti af en Skovmose have sin store Interesse og for-

tjene Paaskjonnelse, da vi jo i det hele, hvad man end saa har meent

og sagt, kun ere i den forste Begyndelse af vore Undersogelser

af den Historie, vort Lands Dyre- og Planteverden har gjennem-

nicget nodvendigt at gaae noget forsigtigt til Værks med de Slut-

ninger, man muligvis kunde fristes til at drage af Iagttagelser,

som de foreligge i et enkelt, afskaaret og snevert begrændset

Parti af en Mose, idet et saadant frembod endnu storre Vanske-

ligheder for Erkjendelsen af de Forstyrrelser 1 Lagenes Sammen-
sætning og Leje, som mulig maatte have fundet Sted og som
ere saa godt som uundgaaelige, saa snart Torveskjæret udtommer
Vandmasserne eller har borttaget storre Partler af Torven, — For-

styrrelser, som ofte indtræde efter en stor Maaiestok og i en

uventet Form. Dertil kom, at man fra en saadan afskaaret

Masse, selv om det er en storre Torvestok, var ude af Stand til at

forfolge de iagttagne Lags Sammenhæng med de ovrige Lag i

Mosen og navnlig forfolge dem til Randdannelserne, der, som

vore Kundskaber for Ojeblikket stod, vare de eneste, som
med nogen storre Sikkerhed kunde angive Lagenes
respektive Ælde. — Iblandt de af Hr. Hansen her foreviste

Levninger af de iagttagne Skovtræer maatte Interessen, som na-

turligt var, særlig fæste sig ved Bogen; ikke just det, at Lev-

ninger af Bogen forekom i vore Torvemosers overste Afsnit, thi

der turde de væce ikke saa sjeldent sete . som jo ogsaa Bogen

betragtes (baade af Steenstrup og Vaupell) som Egens Afloser i

vore Skove, og Bogen var af Dr. C. 31. Pouisen Iagttaget i Hol-

steens Moser og Stammer af den fundne i Torv i Jylland af Hr.

Cand. polyt. Sålto/t. Men det, der var det n]



det var, at de af Hr. £. Hamen fandne Bogeblade 1

rige, saa regelmæssige og saa vel bevarede i et Lag,

foreviste Prover, efter sin hele B

meget gamle Afsnit af vore Skovmoser, og til disse vilde han

{Stp.} ogsaa være tilbojellg at henfore dem, uagtet han aldrig

havde seet de deri indeholdte Bladlevninger i den Conservations-

tilstand, hvori de her fandtes. Var her ingen Skuffelse i Op-

fattelsen af det oprindelige i Lagenes Tilstand, var Bogen her

>te December gav Dr. Warm'mg en Oversigt over Brasiliens

Anonaceæ (S. 142— 161), hvorefter Prof. Reinhardt holdt det S.

162—188 meddelte Foredrag om Turdus rujkollia og dens Fore-

komst i Danmark.

7de December gav Dr. Warming en Udsigt over Brasiliens

Ebenaceæ, Myrsinaceæ, Primulacece og Utricularieæ samt en

Fremstilling af visse morfologiske Forhold hos Vtricidaria og

hos Neottia nidus avis. Begge Meddelelser ville blive optagne i

næste Aargang af .Videnskabelige Meddelelser..

Bestyrelsen meddelte, at Forfatterne til Afhandlinger, der op-

tages i .Videnskabelige Meddelelser., kunne, om de onske det.

paa egen Bekostning erholde flere Særtryk af deres Afhandlinger

I a r 18 7 4 loreingde Dr. Poulsen den S. 189

om Bornholms Land- og Fersk-

: Lutken »Ichthyographiske Bidrag.

Evnte "Ichthyographiske Bidrag- er Nr. 1 oplaget i indevær

årgang af -Videnskabelige Meddelelser. (S. 202—220) og

I folge i Aargangen 1874.
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1873.

Videnskabelige Meddeielser

[ naturhistoriske Forening i Hjobenhavn.

Tredie Aarti.

Udgivne af Selskabets Bestyrelse. ]\r. 1-

Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam,

Particuia XIV.

t descripti a Doet. A. de

-^ollectio mtarum, quas novissimo tempore Doet.

Eug. Warming e provincia Minas Geraes Brasiliensi reportavit,

etiam 'ichenes numerosos conlinet, ab boc botanico in excur-

sionibus pluribus illic congestos.

Lichenes suos omnes Doet. Warming examini meo sub-

jecit el nunc in plagulis sequentibus enumerationem horum liche-

num dåre lieeat.

Antea vero adnotare volumus, plurimos lichenes in regione

oppiduli Lagoa Santa, prope Sabarå, provinciæ Minas Geraes,

et quidem juxta orais silvarum ad cortices arborum lectos esse,

plures eliam in montibus Serra da Piedade (C 6000 pedes

alt.), Serra da Mantiqueira prope Barbaeena, Serra

d'Estrella, etc., nonnullos in vicinitate urbis Rio Janeiro



De proventu et diffusione lichenum provinciæ Minas Geraés

in generali hic nil dicamus; nam de his rationibus Doctori

Warming ipsi alibi fusius disserere in animo est, itaque sequitur

enumeratio lichenum a me exploratorum cum descriptionibus

specierum novarum (20), quæ offert additamentum novum et grave

ad floram Brasiliensem, quoad plantas cryptogaraicas quoque

magnificam admirabilemque.

Sporæ ut in Coll. nigrescente Ach,

2. Leptogium tremelloides Fr. Scan. p. 293; Nyl. Syn. meth.

3. Leptogium phyllocarpum (Pers.) Nyl. Syn.

p. 130.

Lagoa Santa, Serra da Mantiqueira, ad

Var. daedaleum (Fw.) Nyl. 1. c.

Lagoa Santa, sterile, ad corticem.

4. Cladonia subsquamosa Krphb. speo. nova.

ircisis formatus
;

podetiis albidis stip;

7—8 mm.) simplicibus, scyphiferis superficie interdura supra

squamulosa, vel sæpius furfuracea et pulveraceo-dissoluta, scyphi

basi clausa, subregulares, plerumque fructiferi; apothecia fusca,

marginibus scyphorum pedicellalo- vel directe insidentia; sporæ



Serra d'Estrella et Petropolis. A certis formis simp-

licibus Cladoniæ squamosæ tantum scyphis conspicuis subregula-

5. Cladonia pileata Mont. Chil. p. 161; Nyl.

Serra d'Estrella, socia Cladoniæ muscigenæ Eschw.

6. Cladonia divaricata Nyl. Syn. meth.

7. Cladonia rangiferina (L.) var. crispatula Nyl. in Regensb.

Flora 1869, p. 117.

Serra da Piedade.

Var. pycnoclada (Pers.) Nyl. Syn. meth. p. 212.

(Raddi) Nyl. Syn. meth. p. 191;

Clad. perfoliata FIke. Monogr. Glad. p. 30; Eschweiler in

Martius Flora Bras. p. 268.

Serra da Piedade, in solo inter frutices alpestres.

9. Cladonia aggregata (Sw.) Eschweiler in Mart. Flor. Bras.

p.278; Nyl. Synops. meth. p. 218.

Serra da Piedade (spec. unicum miserum adest).

10. Cladonia sanguinea Flke. Comm. de Clad. p.22; Esch-

weiler in Mart. Flor. Bras. p.263; Nyl. Syn. meth. p. 219.

Serra da Piedade, in solo inter frutices alpestres varios.

Optime evoluta et large fructifera.

Ad hunc lichenem Eschweilerus 1. c. adnotavit, eum in Mi-

narum provincia „Canduå" nominatum, eum saccharo et aqua

dicunt, proficere et frequenter in usum adhiberi.

11: Cladonia muscigena Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 262;

Nyl. Syn. meth. p. 225.



III. Usneei.

12. Vsnea barbata Fr.

a. florida Fr., Nyl, Synops. meth. p. 268. — Serrada

b. hirta Fr. — Lagoa Santa.

13. Usnea ceratina Ach. Syn, p. 304; Usnea coralloides^

aspera Eschw. in Mart. Fl. Bras. p. 227.

Lagoa Santa (frequens); Serra da N« Senhora da

Piedade (frequens);

formå strigosa (Ach.); Usnea florida var. strigosa Ach. Meth.

Lich. p. 310; Usnea coralloides^ strigosa Eschw. in Mart. Flor.

Bras. p. 228.

Prope Barbacena; Lagoa Santa; Serra d'Estrella

et Petropolis; ad cortices.

f. rubiginea (Mich.); Usnea coralloides, rubiginea Eschw. in

Mart. Fl. Bras. p. 228.

Palmeira prope Barbacena.

14. Usnea famaicensis Ach. Syn. p. 303; Nyl. Syn. meth.

p. 270.

Thallus flavescens, erectiusculus, cujus medulia hydrate

Kalico flavescit et dein rubescit. Apotheciorum margo recepla-

cularis ciliatus.

15. Usnea articulata Hoffm.; Usnea corralloides ^ articulata

Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 229.

Estiva prope Juiz de fora. (Specimen unicum miserum

testeriie adest).

16. Usnea angulata Ach. Syn. p. 307; Nyl. Syn. meth.

p. 272.

Rio de Janeiro, sterilis, sed et pulchre crebroque fructifera!

17. Usnea poliothrix Krphbr. spec. nova.



Thallus cinerascens vel cinereo-rubens, ereclus, teres, varie

ramosus, ramis ramulisque laxis divaricatis, eflbrillosis vel paucis

brevibusque fibrillis horizontalibus, superficie asperula et medulia

albida, pallido-cinnamomea.

Apothecia parva vel mediocria, terminalia , concoloria, mar-

gine receptaculi fibrilloso-ciliato, disco plerumque concavo;

sporæ 8, breviter ellipsoideæ vel subglobosæ, incolores, long.

0,011—013, lat. 0,007—008 ram.

Lagoa Santa, ad ramos arborum.

Altitudo plantæ tolius 1— l^/a Decim. Thallus sine papillis,

tantum rami priraarii fibrillis brevibus, simplicibus, ramuli secun-

darii plerumque sine fibrillis. Apothecia minuta (1,5—2 mm.

diara.), terminalia eorumque receptaculum punctulis albidis aspe-

Color medullæ ex albido in pallido-cinnamomeum vergens,

qui color inprimis medulia denudata madefacta elucet; ceterum

color medullæ hypochlorate calc. et hydrate Kalico tractata non

mutatur.

Differt lichen noster a congeneribus præsertim colore thalli

medullæque, ramis laxis, simplicibus, plerumque furcatis, apo-

theciis minutis, terminalibus.

Et in India orienlali, Assam, hæc species reperta est.

Tab. nostra I, fig. 5, pars thalli; fig. 6—7, apothecia;

fig. 9, sporæ octo.

IV. Bamaiinel

18. Ramalina rigida (Pers.), Ach. Synops. p. 294; Nyl.

Recog. monogr. Ramal. p. 14.

Rio de Janeiro in silvulis maritimis „resiinga* appellatis,

ad cortices arborum.

Obs. Medulia hydrate Kalico flavescit et dein rubescit.



19. Ramalina sorediantha Nyl. Recog. monogr. Ramal.

p. 45; Lichen linearis Swartz Flor. Ind. occid. HI, p. 1910, Lich.

Americ. tab. 11! (icon optima).

Rio de Janeiro.

20. Ramalina inflata Hook. fil. et Tayl.; Nyl. Recogn. mo-

nogr. Ramal. p. 65.

21. Ramalina Yemensis (Ach.) Nyl. Recog. monogr. Ramal.

p. 46; Parmelia Ekloni Spr. Syst. veg. IV, Supplem. p. 328:

Ramalina Ekloni (Spr.) auclorum plurimorum.

Lagoa Santa; Palmeira prope Barbacena, ad cortices.

22. Ramalina usneoides (Ach.) Fr. Lich. Europ. reform,

p. 468;. Nyl. Monogr. recogn. Ramal. p. 23.

Rio de Janeiro, in silvulis maritimis „restinga", ad arbores.

23. Ramalina gracilis (Pers.) Nyl. Syn. melh. p.296; Re-

cogn. monogr. Ramal. p. 17; Ramalina costata Mey. et Fw. in

Nat. Curios. XIX, Supplem. I (1843) p. 212, lab. 3,

fig. 2. (Icon, quoad habituro, bona!)

24. Pettigera canina Hoffm. var. memhranacea

Synops. meth. p. 324.

>I. rarmeliei,

25. Sticta damæcornis (Sw.) Ach., Delise; Genre Sticta p. 105,

tab. 9, fig. 39.

Palmeira prope Barbacena; Serra da Mantiqueira.

Sporæ incolores, 1-septatæ, 0,033 mm. long., 0,007 mm. lat.

26. Sticta aurata Ach.; Parmelia aurata Eschw. in Mart.

Flor. Bras. p.216, lab. XIV, fig. 1; Nyl. Syn. meth. p. 361.



Serra da Mantiqueira; Palmeira prope Barbacena;

Serra d'Estrella, ubi abundanter fructifera.

Var. pallens Nyl. 1. c.

Serra da Mantiqueira (speciminulum unicum!).

27. Sticta quercizans Ach. Syn. p. 234, pr. p.; Delise Mo-

nogr. Stict. p. 84, tab. 7, f. 26; Stictina querciz. (Ach.) Nyl. Syn.

meth. p. 344; Sticta damæcomis /S Weigelii Ach. Syn. p. 231,

Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 214.

Serra d'Estrella, sterile (unicum!).

28. Ricasolia erosa (Eschw.) Nyl. Syn. meth. p. 371 pr. p.;

Parmelia erosa Eschw. in Mart. Fl. Brasil. p. 211; Parmelia

crenulata Eschw. Icon. sel. p. 25, tab. XIV, fig. 2.

Regis to' prope Barbacena, ubertim fructifera; Serra da

Sine dubio species optima, distinctissiraa, constanter ubique

habilum proprium sibi servans. Thallus adtingit magnitudinem

diametro usque ad 1,5 Decim. Sporæ in præsentibus speci-

minibus Brasiliensibus 6—8"*, anguste fusiformes, septatæ, lute-

scentes, long. 0,071—098, crass. 0,0028—0041 mm.

Ceterum quoad Ricasol. crenulatam (Hook.), R. erosam (Eschw.),

Stictam Raveneli Tuckerm. Supplem. 2. p. 203 inter lichenologos

hodiernos adhuc sentenliæ variæ differentes constare videntur,

quibus nonnuUi in speciminibus determinandis non raro in per-

mutationes et errala ducti sunt. Certissime vero iichen War-

mingianus supra sub nomine Ricas, erosa (Eschw.) allatus vera

est Parmelia erosa Eschw. in v. Mart. Flor. Brasil. p. 211 de-

scripla, quod nobis optime probavit exploralio et comparatio

speciminis archetypi Eschweileriani.

29. Parmelia lævigata Ach. Syn. p. 212; Nyl. in Regensb.

Flora 1869, p. 291.

Lagoa Santa, ad corticem arborum.

Medulla hydrate Kalico affusa non tingitur, sed tune hypo-



Ceterum Parm. lævigata^ P. sublævigata^ P. meizospora Nyl.

et P. Texana Tuckerm. quoad faciem externam similitudinem

tantam præbent, uti nullo alio modo, nisi chemice eas distinguere

possibile sit; nam sporarum mensuræ unicæ non multo valent.

Num autem hæc chemica distinctio etiam ad rectam separa-

tionen! specierum illarum sufficiat, in præsenti nondura extra

30. Parmelia meizospora (Nyl. Synops. raeth. p. 383) Nyl.

in Regensb. Flora 1869, p. 292.

Lagoa Santa, ad arborum corticem.

Simillima Parmeliæ lævigatæ Ach., sed sporas majores et

medullam hydrate Kalico subiio e flavo rubricosam håbet. Sporæ

in spec. præs. long. 0,013—016, lat. 0,007—01i*mm.

31. Parmelia sublcBvigata Nyl. in Regensb. Flora 1869,

p. 292.

Lagoa Santa, ad corticem arborum; Serra daManti-

queira.

Simillima Parmeliæ lævigatæ, sed medulla hydrate Kalico

affusa e flavo cito rubricose tincta. Sporæ in speciminibus præ-

sentibus long. 0,009—011 mm., lat. 0,005—006 mm.

32. Parmelia Texana Tuckerman in The Americ, Journ. oi

scienc. et art., 1858, p. 424; Nyl, in Regensb. Flor. 1869,

p. 292.

Lagoa Santa, in cortice arborum silvestrium.

Similis Parmeliæ lævigatæ Ach. Medulla nec hydrate Kalico

nec hypochlorate calcico tincta; superficies thalli hydrate Kalico

pulchre flavescit.

Sporæ in speciminibus Brasiliensibus long. 0,009—011 mm.,

!at. 0,005—006 mm.

In archetypo hujus speciel, quod benigne nobis communicavit

auctor, sporas invenimus long. 0,009—010 mm., lat. 0,005—



33. Parmelia tiliacea Ach. Syn. p, 199; Nyl. Synops, raeth.

p. 382.

Lagoa Santa, Registo prope Barbacena, ad cortices

Medulla hypochlorale calcico mox pulchre erythrinice tin-

gitur; hydrate Kalico immutata.

Sporæ in spec. præs. long. 0,009, lat. 0,005 mm.

34. Parmelia coronata Fée Ess. p. 123, tab. 31, fig. 2.

Lagoa Santa ad corticem arboris (unicum in collect. War-

mingiana).

Medulla hydrate Kalico e flavo rubescit. Sporæ 8, ovoideæ,

hyalinæ, long. 0,013—014, lat. 0,009-010 mm.

Non confundenda cum Parmelia glanduUfera Fée I. c, et cum

Parmelia relicina Fr.

33. Parmelia latissima Fée Ess. Supplem. p. 119; Nyl.

Synops. p. 380.

Formå (e statione ad ramulos arborum) thallo abbreviato,

mutilato, apotheciis subpedicellatis mediocribus.

Lagoa Santa; Serra da Piedade.

Sporæ long. 0,033, lat. 0,016—019 ram. Medulla et thalli
'

superficies hydrate Kalico Qavescit.

36. Parmelia flava Krphbr. spec. nov.

2*/2 mm. latis) subtus atro-fibrillosus ; apothecia mediocria (3—3*/2

mm. lat.), disco badio-rufescente, margine receptaculari cre-

nulato connivenfe. Sporæ 8, ovoideæ, hyalinæ, long. 0,009—010,

lat. 0,003 mm.

Serra da Piedade, ad corticem arboris cujusdam.

Similis Parm. sinuosæ Fr. el Parm. limbatæ Laur., sed sporæ

in lichene nostro mineres et reactlo medullæ alia, medulla nempe

hydrate Kalico Qavescit sicut et thalli superficies.

Formå albescens Krphbr.
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Minor, thallo albido et apotheciis parvis.

Serra da Mantiqueira ad corticem arboris (Unicum).

Tab. nostra, fig. 10, sporæ tres.

Krphbr., spec. nov.

membranaceus, substrato adpressus,

ambitu plus minus lobato-incisus, lobis subrotundis nonnunquam

crenatis et subimbricatis, superficie glabra et hine inde rugulosa

vel scrobiculata, subtus niger, alutaceus vel lævis, passim nigro-

rhizinosus, ambitu spadiceus. Apothecia (pleruraque numerosa)

badio-rufa, mediocria vel ampla, juniora subpedicellata, cyathi-

formia, vetustiora scutelliformia , receptaculo extus ruguloso vel

scrobiculoso, margine integro. Sporæ 8, ovoideæ, hyalinæ, long.

0,011—012, lat. 0,006—007 mm.

Lagoa Santa, Serra da Piedade, ad truncos arborum.

Similis Parmeliæ caperatæ sed minor et notis supra datis

sicut et reactone chemica medullæ ab hac satis diversa. Me-

dulla sicut in Parm. caperata albissima, sed hydrate calico e

flavo rubescens. Tab. noslra fig. 26, sporæ tres.

38. Parmelia scrobicularis Krphbr. spec. nova.

Thailus alboglaucescens arcte adpressus, laciniatus, laciniis

confertis sat angustis sinuato-incisis superficie omnino tenuiter

scrobiculata, sublus niger, atro-rhizinosus; apothecia sessilia,

mediocria (IV2—2^9 mm. lat.), disco badiorufo leviter albo-prui-

noso, margine receptaculari integro tenui cincto. Sporæ 8,

ellipsoideæ, hyalinæ, simplices, long. 0,011—012, lat. 0,006

—

007 mm.

Species elegans, minuta (2—2^2 centim. diam.), quæ thallo

cortici, quo nata, arcte adpresso et tenuiter scrobiculato, sicut

et disco apotheciorum leviter pruinoso facile dignoscitur.

Medulia hydrate Kalico non tingitur, superficies autem thalli

hoc adminiculo chemico pulchre et constanter Havescit.

Lagoa Santa, ad corticem arboris cujusdam.

(Affinis, ut videtur, Parmeliæ muiahili Nyl. Syn. meth. p. 387,

nobis ignotæ).



39. Parmelia crinita Ach. Syn. p. 196; P.urceolata Eschw.

Flor. Bras. p.207; icon. sel. p. 23, tab. 13, fig. 1.

Serra da Mantiqueira, Lagoa Santa, Rio Janeiro,

Estiva prope Juiz de fora, ad arborum truncos et ramos.

MeduUa hydrate Kalico atro-virens fere alra tingitur.

NonnuUis speciminibus e loco natali posteriori cilia marginis

thalli deficiunt, sed omnino hue pertinent.

40. Parmelia perforata Ach. Meth. p. 217; Nylander Syn.

meth. p. 377; Parm. coriacea^ perforata Eschw. in Mart. Flor,

Bras. p. 206.

Lagoa Santa, Serra daPiedade, Serra d'Estrella,

Petropolis, ad arborum cortices.

Species quoad magniludinem, formam et colorem thalli apo-

theciorumque nonnihil variabilis, cujus meduUa constanter hydrate

Kalico contacta reactionem præbet erythrinosam.

Varietates sequentes præcipue evidentes:

Var. cetrata Nyl. Syn. meth. p, 378; Parmelia cetrata Ach.

Syn. p. 198.

Laciniarum margines albo-sorediati; sterilis.

Estiva prope Juiz de fora, ad arboris cujusdam corticem.

Var. corniculata Krpbbr,

loborum marginibus crebro corniculose fimbriatis, apotheciis

iisdem ae in typo.

Rio Janeiro, ad arborum ramos ramulosque.

Similis Parmeliæ appendiculatæ Fée Ess. suppl. p. 118, tab.

38, fig. 3, a qua differt corniculis loborum paulium brevio-

ribus, minus attenuatis, apotheciis perforatis, receptaculique mar-

gine appendiculis corniculosis non instructo, sporis minoribus.

Hæ postremæ in nostra varietate octonæ, hyalinæ, ellipsoideæ,

long. 0,016, lat. 0,011 mm.

Hæc varietas sine dubio tantummodo a speciei loco nalali

in ramulis arborum pendel, quod substratum typicæ lichenum

foliosorum evolutioni incommodum appendiculas illas abnormes
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mimme dubitamus, quin status typicus etiam

æ Fée alius sit quam ab ejus auctore de-

scriplus et depictus.

41. Parmelia proboscidea Tayl. in Macq. Flor. hibern. II,

p. 143; Parm. perlata v. ciliata (DC.) Schaer. Enum. p. 34.

Serra d'Estrella et Petropolis; Serra da Piedade,

ad cortices arborura, fertilis.

Apothecia primo fere excipulo clauso, subgloboso, apice

pertUiSo subpedicellato, dein cyathiformia, mediocria; sporæ ellip-

soideæ long. 0,015-017, lat. 0,007—008 mm.

Medulla nec hydrate Kalico nec hypochlorate calc. tingitur,

thalli vero superficies, hydrate Kai. contacta, pulchre flavescil.

Sine dubio speciem format propriam.

42. Parmelia cetrarioides (Del. Horb.) Nyl. in Flora 1869,

p. 290; Hepp Lich. Europ. exs. Nr. 578 sub Imbricaria per-

iata (Ach.).

Pa Iraeira prope Barbacena, corticola.

Similis Parm. perlatæ Ach. sed lobis nonnihil aliter formatis,

marginibus nudis. Apothecia majuscula, cyathiformia, recepta-

culo pedicellato, pedicello plerumque nonnihil scrobiculoso vel

sulcato. Sporæ ellipsoideæ, long. 0,015—017, crass. 0,008 mm.,

Medulla nec hydrate Kalico nec hypochlor. calc. tingitur,

sed thalli superGcies hydrate Kalico adtacta pulchre flavescit.

Specimina Brasiliensia prorsus conveniunt cum illis, quæ in

herbario nostro sub nomine Parmeliæ cetrarioidis ex herbariis

Delisei et Lenormandi adsunt.

43. Parmelia oli^etorum (Ach.) Nyl.

Serra d'Estrella, Barbacena, Lagoa Santa, ad cor-

ticem arborura, plerumque fructifera.

Medulla constanter et ubique hypochlorate calcico adtacta

statim reactionem erythrinicam ostendit; sporæ ellipsoideæ, long.

0,013—017; lat. 0,006-008 mm. Superficies thalli opaca,

pallida, hine inde granulose adspersa.
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Specimina fructifera e Serra d'Estrella præ aliis optime evo-

luta sunt; apothecia magna (diametro usque ad 16 mm.), nume>

rosa, plerumque disco medio perforato; hæc exemplaria eximie

evoluta valde similia sunt Parmelice perforatæ Ach. et cum hac

facile permutantur, si reactio chemica negligatur.

44. Parmelia angustata Krphbr. spec. nova.

Thallus membranaceus, albidus, lineari-Iaciniatus, laciniis

multifidis, pianis, nonnihil intricatis vel congestis, subtus nigris,

glabriusculis lantummodo versus apices nigro-rhizinosis, margi-

nibus atro-ciliatis. Apothecia cyathiformia (subpedicellata), me-

diocria, fusco-rufa, dispersa, margine receptaculari integro. Sporæ

4—8""=, hyalinæ, eilipsoideæ, long. 0,015-016, lat. 0,010—

011 mm.

Serra da Piedade, ad terram nudam et rupes.

Hymenium angustum, paraphyses non distinctæ, congluti-

natæ capilulis lutescentibus; hypothecium albidum; medulla hy-

drate Kalico ex aurantiaco sanguinea.

In præsentibus speciminibus (2) thalli superficies typice al-

bida casu quopiam pro parte colorera nigricantem vel obscuro-

cineream assumpsit, inde variegata apparet. Ceterura locus sy-

stematicus hujus lichenis in vicinitate Parmeliæ physcioidis Nyl.

Syn, meth. p. 385 esse videtur.

Tab. nostra, fig. 18; ascus sporis maluris fartus.

45. Physcia flavicans (Sw.) De Cand. Flor. franc. 6. p. 189;

Nyl. Syn. meth. p. 406; Borrera flavicans Ach. Syn. p. 224;

Parmel. chrysophthalma f. flavicans Eschw. in Mart. Flor. Bras.

p. 224.

Rio deJaneiro, ad cortices arborum, s ocia t/snfæ barbatæ

et Parmeliæ crinitæ Acb. ; optime fructifera et ubique, ut videtur,

non raro proveniens, inprimis silvulis et fructicetis maritimis

sabulosis juxta mare sitis „reslinga* denominatis gaudet.
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46. Physica acromela (Pers.) Ny). Synops. meth. p. 407;

Borrera acromela in Gaudich. Voy. Uran. p. 208.

Regis to prope Barbacena (in fructu!).

47. Physcia comosa (Eschw.) Nyl. Synops. meth. p. 416;

Parmelia comosa Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 199; Icon. select.

Tab. XII, fig. 1.

Lagoa Santa, inprimis ad ramulos fruticura qui rupes

calcareas vestiunt, optime fructifera, apothecia diamelrum usque

ad 1 centim. attingentia; Rio de Janeiro et Serra da Man-

tiqueira.

Valde variabills quoad magnitudinem et formam thalli cilio-

rumque marginaliura.

48. Physcia speciosa (Wulf.) Fries Lich. Eur. ref, p. 80;

Nyl. Syn. meth. p. 416.

Lagoa Santa; Palmeira prope Barbacena, ad cortices-

Var. hypoleuca (Ach.) Nyl. I. c.

Serra da Mantiqueira, ad cortices; Lagoa Santa.

Hue pertinet verisimiliter et Anaptychia Casarettiana De Not.

et Mass.

49. Physcia leucomela Mich. Nyl. Synops. meth. p. 414.

a. latifolia Mey. et Fw.

Serra da Mantiqueira, Dulchre fructifera; Barbacena.

/?. angustifolia Mey. et Fw.

Ibidem, sterilis.

In var. « latifolia et medulla et thalli superficies incolumis

hydrate Kalico pulchre flavescit. Sporæ long. 0,041—044, lat.

0,019—022 mm.

50. Physcia picta (Sw.) Nyl. Syn. meth. p. 430.

Lagoa Santa; Serra d'Estrella; Rio de Janeiro,
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VII. I*yxinei.

51. Vyxine cocoes (Sw.) Acb. Syn. p. 54 sub Lecidea.

Var. sorediata (Ach.) ; Lecidea sorediata Ach. Syn. p. 54.

Ibidem.

52. Pyxine Meissneri Tuckerm. Proceed. of the Am. Acad.

IC. and arts, 1860, p.400; Nyl. Lich. exot. p. 255.

Lagoa Santa, Serra d'Estrella, ad cortices arborum.

53. Pannaria pannosa (Ach.) Delis.

Lagoa Santa, ad corticem arborum. (Specimina

pleta, disrupta, sterilia!)

54. Coccocarpia incisa Pers. in Gaudich. Voy. Uran.

var. leucotropa Nyl. Enum. des lich. récolt. par Husnot

aux Antill. franc. p. 11.

Lagoa Santa, in cortice arborurn silvestr., inprimis „Ca-

nellæ« (o: Laurinearum)."

Sporæ 8, ovoideæ vel ellipsoideæ, simplices, hyalinæ, lopg.

0,008-009, crass. 0,005-006 mm. ; hypothecium atrum vel

fuscum.

56. Lecanora granifera Ach. Syn,. p. 163; Nyl. Lich. Nov.

;d. p.28.

var. leucotropa Nyl. Én. des lich. récolt. par Husnot aux

Specimina hæc Brasiliensia non omnino quadrant in descrip-

tionem a cel. Nylandero !•. c. datam, nam hypothecium habent

tenue nigrum vel atrofuscum, sicut Lecid. soredifera (et L. au.
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conjungenda sint, sed et speciem

novam formare possint.

57. Lecanora subfusca Ach.

var. distans (Pers.) Nyl. Lich. Scand. p. d60.

Sporæ long. 0,011, lat. 0,005 mm.

Serra da Piedade, ad corticera.

Var. angulosa (Ach.) Nyl. Lich. Scand. p. 161.

Lagoa Santa, ad cortices arborum campestrium.

Var. allophana (Ach.) Nyl. 1. c. p. 160.

Lagoa Santa, ad cort.

Var. argentata (Ach.) Nyl. I. c. p. 160.

Lagoa Santa, ad cort.

58. Lecanora soredifera Fée Ess. p. 114, tab. XXVIII fig. 3;

Supplem. p. 111.

Thallus cinereus vel cinereo-flavidulus, granulato-inæqualis

vel subpapillato-scabriusculus, granulis vel tuberculis albidis rai-

nutis primo inlegris intus flavo-aureis dein sorediformibus, fatis-

ceniibus, effusus; apothecia sessilia, sparsa, majora, disco atro

vel fusco-atro piano vel convexiusculo interdum nonnihil flexuoso,

a margine Ihallode tenui flavidulo integro circumdato; sporæ 8,

hyalinæ, eilipsoideæ, simplices, long. 0,010—012, crass. 0,005

—(X)6 mm.; paraphyses tenues, conspicuæ; hymenium albidum,

hypothecio tenui atro impositum.

Lagoa Santa, ad cortices.

A Lecanora granifera Ach., quoad habitum subsimili, sporis

majoribus, hypothecio atro, colore disci ejusque marginis satis

59. Lecanora fulvastra Krphbr. spec. nov.

Thallus tenuis, albidus vel pallido-flavescens, granulosus,

maculas irregulares minutas inter alios lichenes crustaceos effor-

mans; apothecia parva, conferta, læte vitellina margine tenui

dilutiore, disco piano. Sporæ 8, ovoideæ, simplices, hyalinæ,

0,011-012 mm. long., 0,005-006 mm. lat.
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Lagoa Santa, ad lignum durum decorticatum (ex arbore

„Aroeira" denominata, Astronio fraxinifolio Schott).

Format lichen noster inter alios lichenes crustaceos enatus

maculas parvas oblongas (long. c. IV2—2 centim., lat. c. 3—

4

mm.), albidas vel lutescentes, granulosas, quæ in medio portant

apothecia minuta vitellina gregatim congesta. Paraphyses tenuis-

Tab. nostra fig. 19; ascus sporis maturis inpletus.

60. Lecanora punicea Acb. Syn. p. 174; Nyl. Prodr. Lich.

Nov. Gran. 2. p. 35.

Lagoa Santa, ad cortices et ligna denudata dura, hic in

consortio Lecid. russulæ Ach.

61. Lecanora Domingensis Ach. Syn. p. 336; Parmelia gy-

rosa (Spr.) Mont. Cub. p. 212; Lecanora acervulata Raddi, Spr.

Syst. V. IV. c.p. p.330.

Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ ellipsoideæ, hyalinæ, 2—6 in quovis asco, 6—10-

loculares, 0,027—035 mm. long., 0,011—013 mm. crass.; pa-

raphyses longæ, tenues, filiformes, flexuosæ, facile separabiles;

hypotheciura fulvum.

Loculi lenticulares, inlerdum tubulo brevi inter se conjuncti.

62. Lecanora ccesiorubella Ach. Syn. p. 167 (Lecan. farinacea

Fée Ess. p. 117).

Thailus albus vel albidus continuus tartareus subfarinosus

indeterminatus; apothecia mediocria, sessilia, numerosa, discreta,

disco dilute carneo pallidove albopruinoso, margine thallode cras-

siusculo integerrimo vel (plerumque) flexuoso et crenato. Sporæ

8, ovoideæ, hyalinæ, long. 0,011, crass. 0,005 mm.

Lagoa Sanla, ad ligaum siccum denudalura ex arbore

^Aroeira" denominata (Terebinthacea) aliisque arboribus. Hypo-

theciura fuscidulum; paraphyses non dislinctæ, conglutinatæ.



Sporæ long. 0,012—013, crass. 0,006—007 mm., ovoideæ,

simplices, hyalinæ.

Lagoa Santa, ad corlices arborum campeslrium valde

areolatos et incrassatos; ibidem ad saxa.

64. Lecanora blanda Nyl. Lich. exot. p. 219; Prodr. Flor.

Nov. Granat. 2. p.32; Additam. p. 541.

Minas Geraes, ad saxa basaltica.

Sporæ 8, ellipsoideæ, simplices, hyalinæ, long. 0,011—013,

crass. 0,007—008 ram.; paraphyses baud bene distinctæ; hypo-

Medulla hydrate Kalico ex aurantiaco cito sanguinea tincta.

65. Lecanora rahdota Krphbr. spec. nov.

Thallus albidus, granalosus, granulis inæqualibus laxe aggre-

galis et diffusis, indeterminatus; apothecia magna (diametro usque

ad 5,5 mm.), conferta, disco pallide ochraceo vel livido, margine

crassiusculo primitus inlegro, dein valde flexuoso et plicato-

undulato, striato-crenulato, inflexo. Sporæ 8, ellipsoideæ, hya-

linæ, simplices, long. 0,023—024, lat. 0,011—012 mm.; para-

physes conglulinatæ, non facile discernendæ, capitulis fusco-

gilvis; bypothecium lutescens.

Serra da Piedade, ad cortices Vellosiæ compactæ Mart.

Species e stirpe Lecanoræ subfuscæ, et inprimis margine

apolheciorum singulari modo striato et plicato, apotheciorum

magnitudine sporisque majoribus a congeneribus diversa.

Tab. nostra, fig. 17; sporæ duæ.

66. Lecanora (lUaronea) rubiginosa Krphbr. spec. nova.

Thallus albidus vel albido-cinereus, tartareus, tenuis, conti-

guus, linea gracili nigra limitatus; apothecia sessilia numerosa,

discreta, minuta, disco piano (sicco) obscuro, (humectato) pulchre

rubiginoso, margine crenulato tenui circumdalo. Asci clavati

sporis minutissimis numerosis globulosis vel ellipsoideis repleti.

Paraphyses conglulinatæ, capitulis fusculis; hypothecium lividum.
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Lagoa Santa, ad cortices læves el asseres.

Lichen quoad habitum externum inprimis Rinodinæ Ascoscis-

canm Tuckerm. similis. A Maronea Berica Mass. affini margine

crenulato discoque huraecto pulchre rubiginoso diversus.

Tab. I, flg. 14; pars hymenei Lecanoræ rubiginosæ cum asco

sporis maturis impleto.

67. Pertusaria muUipuncta Turn. in Transact. Linn. 1808,

p. 137, tab. 10, fig. i sub Fariolaria multipunctata Turn.; Nyl.

Lich. Scand. p. 179.

Lagoa Santa, ad cortices et saxa. Thailus hydrate Ka-

lico aurantiacus, ostiola apotheciorum rubricosa.

68. Pertusaria flavens Nyl. Enum. gén. Lich. p. 116; Enum

Lich. par Husnot aux Ant. franc. p. 12.

Thallus sulphureus, tenuis, rugulosus, maculas satis minulas

(ca. 7 mm. latas) difformes (plerumque elongatas) inter alios

lichenes efformans; apothecia minuta, in protuberantiis thallinis

depressulis minusculis (lat. ca. 0,7 mm.), apice papilluta tballo

subconcolore ornatis, inclusa; sporæ 8, ellipsoideæ, simpliciter

limbatæ, long. 0,052—066, lat. 0,027—030 mm.

Lagoa Santa, ad corticem lævigatum siccum.

Tab. noslra, fig. 12; sporæ duæ.

69. Pertusaria dealbata (Ach.) Nyl. Prodr. Lich. Scand.

p. 180.

Sine sporis.

Lagoa Santa, ad cortices.

70. Pertusaria kjoplaca (Ach.).

Sporæ 4—6, long. 0,088-101, lat. 0,022-033 mm.

ucosa Fée Ess. Supplem. p. 73; Trypeth.

Fée Ess. p.66, tab. 18, fig. 3, icon bona; Nyl. Lich.

par Husnot etc. p. 13.



Mont. Chil. p.200; Syll. p. 361.

Sporæ 8, long. 0,032—066, crass. 0,027—030 mm.

Minas Geraes, ad cortices (locus nat. non arctius in-

dicatus).

Specimen (unicum) non bene evolutum est, itaque deno-

minatio non omnino certa.

73. Phlyctis Drasiliensis Nyl.

Lagoa Santa, ad cortices arborura cum Lecidea milligrana

(Tayl.).

74. Phlyctis Andensis Nyl., Flatygrapha phlyctella Nyl. Lich.

exet. p. 229, Lich. Nov. Granat. Prodrom. p. 63.

Forsan hæc species aptius sub Thelotremate locanda sit.

75. Phlyctis offula Krphbr. spec. nov.

Thallus albidus, tenuis, opacus, linea obscura liraitatus;

apolhecia minuta, erumpentia, sed thallo adpressa et ejus super-

ficiem non superantia, disco piano rotundato-difformi atro vel

atrofuscescente cæsio-suffusco , margine tenui leproso irregulari

albo. Thecæ monosporæ, spora magna, ellipsoidea, byalina

muralidivisa, long. 0,044—055, lat. 0,016—019 mm.

Apothecia valde numerosa, thallo subimpressa, valde mi-

nuta (fere punctiformia). Discus pruina cæsia detersa-fuscescens

apparet.

Tabula nostra, fig. 13; spora.

76. Gyrostomum scyphuliferum (Ach.) Fr. Syst. Orb. Veg.;

Nyl. Prodrom. Lich. Nov. Granat, p. 41.

Lagoa Santa, ad cortices.

IX. Lecideinel

77. Lecidea parvifolia Pers. in Gaudich. Voy. Uran, p. 193;

Nyland. Lichenogr. Nov. Granat, p. 43.



78. Lecidea furfuracea Pers. in Gaudich. Uran. p. 192;

Nyl. Lichenogr. Nov. Granat, p. 43.

Lagoa Santa, ad corticem arborum.

79. Lecidea glaucescens Nyl. in Regensb, Flora 1855, p. 675.

Lagoa Santa, ad cortices.

Apotheciorum discus ater, opacus; asci bispori; sporæ elon-

gato-ellipsoideæ, hyalinæ, 1-septatæ , long. 0,049—052, crass.

0,016—018 mm.; paraphyses validæ, longæ, nonnihil conglutinatæ,

capitulis obscure chalybeis vel obscure viridi-cæruleis; apothecia

intus tota albida, hyraenio latiusculo et hypothecio crasso.

Specimen hoc Brasiliense (unicum) nuUo modo differt a

specimine Lechleriano hujus speciei in herbario nostro præsenti.

80. Lecidea anaglyptica Krphbr. spec. nova.

Thailus albidus granulatus, granulis confertis crustam cras-

siusculam inæqualem irregulariler effusam efformantibus, linea

nigra tenui limitatus; apothecia aterrima, opaca, sessilia, majora

(diam. usque ad 3,3 mm. lata), juvenilia disco concavo, crasse

marginato, dein piano, margine valde flexuoso sæpe inflexo cir-

cumdata, intus alba; sporæ 8"*, elongato-ellipsoideæ, hyalinæ,

1-septatæ, long. 0,016—017, crass. 0,005—006 mm. ; hymenium

atrum, hypothecium albidum; paraphyses conspicuæ, validæ, ca-

pitulis obscure chalybeis vel atro-cæruleis.

Serra da Piedade, ad cortices Vellosiæ compactæ Mart.

Species ad stirpem Lecid. tubereulosæ et versicoloris Fée per-

tinens, ab hoc thallo omnino granulato et sporis multo minoribus

aliter formatis, ab illo autem apotheciorum colore opaco aterrimo,

thecis monosporis et sporis 6—8-septatis satis diversa.

Tab. nostra, fig, 11 ; sporæ quatuor.

81. Lecidea parasema Fr.

Formå thallo granuloso contiguo, determinato, lutescente.

Sporæ 8, biloculares, oiivaceæ, long. 0,011—013, crass.

0,006-008 mm.

Lagoa Santa, ad asseres.



Apotheciis minoribus, interdum cinereo-pruinosis; thallo

minus conspicuo, facile evanido.

Ibidem, in consortio Lecideæ russulæ Ach. et Lecan. sub-

82. Lecidea contigua Fr.

Minas Geraes, ad saxa.

Hypotheciura nigrum; paraphyses non discretæ, graciles,

rectae, apicibus obscuro-chalybeæ; sporæ 8, simplices, ovoideee,

hyalinæ, minutæ, long. 0,011—012, crass. 0,005—007 mm.

83. Lecidea premnea Ach. Syn. p. 17; Diatora premnea (Acb.)

o. corticola Hepp Lich. Europ. exs., Nr. 514; ^ Pragmopora prem-

nea (Ach.) Koerb. Parerg. p. 280.

Lagoa Santa; Serra da Mantiqueira, ad cortices.

84. Lecidea versicblor (Fée Ess. p. 115; tab. XXVIII, fig.4:

Supplem. p. 104 sub Lecanora) Nyl.

Sporæ 6—8, hyalinæ, late ellipsoideæ, 1-septatæ vel di-

blastæ, medio nonnihil conslriclæ, long. 0,027—033, crass. 0,016

-022 mm.

Lagoa Santa, Sambaibinha prope Petropolin, et

Serra d'Estrella, ad cortices.

Var. vigilans {Lecanora vigilans Tayl. in Hook. Journ. of

Bot. 1847, p. 159) Nyl. Prodr. Flor. Nov.' Granat. 2. p. 65.

Sporæ 2°*, ellipsoideæ, hyalinæ, 1-septatæ, long. 0,044—

052, crass. 0,016—027 mm.

Hypotb. albidum, hymenium pallide flavovirens, paraphyses

capitulis chalybeis.

Palmeira prope Barbacena, ad cortices (unicura).

85. Lecidea tuberculo sa Fée Ess. p. 107; Supplem. p. 103:

tab. XXVII, fig. 1.

Monospora, spora elongato-ellipsoidea, magna, hyalina, 4

—

10-loculari, loculis quadrangulis, long. 0,066—104, lat. 0,016



—022. Apotheciorum discus madidus atrosanguineus; hypo-

thecium albidum, hymenium nigrescens.

Lagoa Santa, Palmeira prope Barbacena, ad cor-

86. Lecidea modesta Krphbr. spec. nova.

Thailus cinereus, contiguus ruguloso-granulatus efifusus;

apothecia sessilia , atra, opaca, disco piano marginalo, margine

persislente; sporæ 8 ellipsoideæ, obscure olivaceæ, 1-septatæ,

long. 0,028—031, crass. 0,012—017 mm.

Serra d'Estrella, ad cortices.

Species e stirpe Lecideæ disciformis Fr.
;

paraphyses con-

spicuæ, satis discernendæ, capitulis fuscis; hypothecium atro-

fuscum; apothecia numerosa, diam. usque ad 1—1,2 mm.

A Lecidea disciformi apotheciis majoribus, semper pianis et

sporis majoribus diversa; sed certe nescimus, anne sit jam prius

sub alio nomine publicata.

Thallus hydrate Ralico contactus mox læte sanguineus.

Tab. noslra, fig. 8; sporæ duæ.

87. Lecidea triphragmia Nyl. Prodr. Lich. Gall. et Alg.

p. 141.

Sporæ maturæ obscure olivaceæ, long. 0,020—022, crass.
.

0,008—009 mm., triseptatæ.

Thailus hydrate Kalico Qavescens, dein rubens.

Lagoa Santa, ad cortices.

88. Lecidea hypomela Nyl. Lich. exot. in Ann. d. scienc.

nat. Bot. tom. XI, pag. 223.

Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ 6—8, ellipsoideæ, simplices, byalinæ, 0,016—022

mm. long., crass. 0,007—011 mm.

Hymenium tenue albidum, hypolhecio e duobus stratis,

superiore fuscescente, inferiore atro, formato impositum.

89. Lecidea spadicea Tuckerm. Nyl. Prodr. Flor. Nov. Granat.
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Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ 8, aciculares 8—10- et ultra-septatæ, long. 0,055—

057, crass, 0,0028 ram. c«; hypothecium fusco-atrum vel spadi-

ceum. Apotheciorum discus fuscus vel ater, lenuiter marginatus,

inargine interdum disci alri fuscescente.

90. Lecidea translucida Fée Ess. p. 109; tab. XX¥J, fig. 3.

Lagoa Santa, ad cortices.

91. Lecidea conspersa Fée Ess. p. 108, Supplem. p. 109;

Ess. tab. XVII, fig. 4.

leprosus, maculas majores

efformans; apothecia numerosa, discreta,

minora, margine tenui thallo concolore, disco fusco, pulvere

aureo ve! aurantiaco suffuso, piano sed non raro serius tumido

convexo margine evanescente deinque hæc apothecia fructibus

Fcrrucariæ cujusdam simili.

Asci sporis minutissimis globulosis innumeris repleti; para-

physes breves, validæ.

Lagoa Santa, ad cortices.

Exemplaria hæc brasiliensia omnino quadrant in specimina

originalia Féeana, quæ nobis præsto sunt.

92. Lecidea russula Ach. Meth. p. 161, Syn. p. 40 (non

Fée); Lecidea coccinea Eschw. in Mart. Flor. Bras.

93. Lecidea milligrana (Tayl. in Hook. Journ. Bot.

1847, p. 159 sub Lecanora) Nyl. Prodr. Lich. Nov. Gran. 3-

cum PMyctide Brasilienit



94. Lecidea leucoxantha Spreng. {Biatora tricolor Mont.).

Monospora. Spora elliptica, long. 0,082—088, crass. 0,027

—033 mra., muralidivisa, primitus hyalina, dein olivacea. Hypo-

Iheoium fulvum
;
paraphyses longæ, filiformes, discretæ,

Lagoa Santa, ad cortices.

95. Leciåea rubella (Ach.) NyL, formå minor.

Thailus macula albida formatus, determinatus, subnullus;

apothecia typo minora, sporis acicularibus simplicibus, usque ad

0,038 mm. longis, hypothecio albido.

Lagoa Santa, ad arbores.

96. Lecidea mutabilis Fée Supplera. p. 105.

Lagoa Santa, ad cortices.

X. Graphidei.

97. Graphis leiogrammodes (Nyl. in litt.).

Thailus albidus, tenuis lævis effusus vel determinatus; apo-

thecia numerosa, gracilia, supra thallum sparsa, fusca vel fusco-

nigra , immersa, plana, in statu typico albopruinosa et margine

tenui thallino, mox evanido, dein nuda, variiformia, breviuscula,

simplicia flexuosa, sæpe furcato-divisa, cornu cervi æmulantia

immo subdendritica vel stellatim radiataj hymenio vel toto apo-

thecio facile elabentibus; sporæ 8, ellipsoideæ, primo pallide-

olivaceæ, denique obscure fuscæ, 4-Ioculares, long. 0,017—019,

0,005—007 mm.

Lagoa Santa, ad cortices læves.

Species Graph, leiogrammæ Nyland, novagranatensi quoad

formam apotheciorum et sporarura subsimilis, sed habitus alius;

apothecia elapsa in thallo relinquunt formas suas insculptas.

Tab. nostra, fig. 15; sporæ duæ.

98. Graphis anfractuosa Eschw. in Mart. Flor. Bras. p. 86.

Lagoa Santa et Serra da Man tiqueira; ad cortices.

Apothecia quoad magnitudinem et formam variabilia, sed

semper sessilia, nuda, nunquam margine thallino cincta.



Sporæ 2—8, nymphæformes, 6—12- loculares, long. 0,033

—066, crass. 0,010—012 mm.; paraphyses arcte conglutinatæ,

apice incolores; hymenium jodo vinose rubens; hypothecium

subtus deficiens.

Ab Eschweilero 1. c. hæc species, nobis ex speciminibus

authenticis satis nota, bene et manifeste descripta est, quumque

lichen noster non raro male percipitur, descriptionem Eschwei-

„Thallus crustaceus, crassiusculus, sublævigatus, subinde

nitidiusculus nec omnino continuus, colore lacteo (albido). Apo-

thecia majora (sed etiam minora) anfractuosa vel ad angulum

rectura hue illuc flexa, singulis talis apothecii partibus rectius-

culis, alias magis curvata, pleraque simplicia, rarius bifide et

substellatim ramosa, disco canaliculato, in vetusti§ albido-pul-

99. Graphis striatula (Ach. Syn. p. 74 sub Opegrapha)

Nyl. Prodr. Fl. Nov. Granat. 2. p. 78; Syn. Lich. Nov. Caled.

p. 71; Opegr. rimulosa Mont. Syll. p. 349.

Lagoa Santa, ad cortices.

Species variabilis quoad magnitudinem modumque promi-

nentiæ vel immersionis apotheciorum. Sporæ long. 0,035—042,

crass. 0,007—008 mm.; sed in speciminibus plerisque desunt

100. Graphis hololeucoides Nyl. Prodr. Flor. Nov. Granat. 2.

p. 135.

Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ 2—6, incolores, muratidivisæ.

Tab. nostra, fig. 21; spora.

101. Graphis subirnmersa Fée Ess. p. 27, tab. VI, fig. 3

(icon bona); Supplem. p. 21.

Lagoa Santa, ad cortices.
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Species bona! Sporæ 6—8, cylindraceæ (erucæformes),

10—12-loculares, long. 0,044-065, crass. 0,012—013 mm.,

primo hyalinæ, dein dilute olivaceæ.

102. Graphis scripta Ach,

Lagoa Santa, ad cortices.

103. Graphis assimilis Nyl. Prodr. Flor. Gall. et Alg.

p. 150; Syn. Lich. Nov. Caled. p. 70.

Lagoa Santa, ad cortices.

104. Graphis canaliculata Fée Ess. p. 38; Supplem. p. 28.

Thallus macula cinerascente lævi indicatus, effusus, sub-

determinatus; apothecia linearia, emergentia, atra, simplicia,

flexuosa, raro furcata, disco profunde sulcato, hypothecio albido;

sporæ 6—8, incolores, elongato-ellipsoideæ, maturæ seriebus

(illis Graph, hæmographæ et Gr, Ruizianæ Fée similes), long.

0,033—034, crass. 0,011—012 mm. — Sporæ juveniles mi-

nores, et loculis transversis simplicioribus divisæ.

Lagoa Santa, ad cortices.

Species distincta, injuste hucusque neglecta et prætervisa.

105. Graphis angustata Eschw. in v. Mart. Flora Brasil.

p. 73.

Sporæ ut in Gr. scripta.

106. Graphis Afzelii Ach. Syn. p.85; Nyl. Syn. Lich. Nov.

Caled. p. 73.

Lagoa Santa, ad cortices.

107. Graphis reniformis Fée Ess. p. 46, tab. 11 , fig. 2;

Nyl. Prodr. Flor. Nov. Granat, ed. 2, p. 84.

Lagoa Santa, ad cortices.

Thallus hydrate Kalico erubescit.

108. Graphis scalpiurata Ach. Syn. p. 86; Nyl. Prodr. Fl.

Nov. Gran., ed. 2, p. 79.



Serra d'Estrella, Lagoa Santa, ad corlices, ut videtur

non raro et forrois variis proveniens. Graphis quoad formam

lirellarum, numerum sporarum discique colorem maxime variabilis.

109. Graphis tricosa Ach. Syn. p. 107; Nyl. Syn. Flor.

Nov. Granat. Supplem. p. 567.

Lagoa Santa, ad corlices.

110. Graphis dendritica Ach. Syn. p. 83; Nyl. Prodr. Lich.

Gall. AJg. p. 150.

Lagoa Santa, ad cortices.

111. Fissurina {Graphis) subanguina Krphbr.

guus, passim inæqualis, dilatatus; apothecia gracilia, simphcia

vel furcata, flexuosa, numerosa, prominentiis minutis thallinis

immersa, rimuJas flexuosas et furcatas angustissimas lineares

formantia, atra vel atrofusca; sporæ 4—6, elongato-ellipsoideæ,

hyalinæ, murali-divisæ, long. 0,040—042, crass. 0,Otl—012 mm.

Lagoa Santa, ad cortices.

Affinis Graphidi dimorphæ Nyl. et forsan Gr. oscitanti Tu-

ckerm., sed apothecia minora, sporæ aliæ.

Tab. nostra, fig. 20; spora.

112. Graphis venosa Eschw. in v. Mart. Flor. Bras. p. 78-

Lagoa Santa et alibi provinciæ Minas Geraes, ad cortices.

Variabilis quoad formam et magnitudinem apotheciorum.

Sporæ 4—8, ellipsoideæ vel fusiformi-cylindricæ, hyalinæ,

0,016—025 ram. long., 0,005—009 mm. crass.

Specimina Warmingiana omnino congruunt cum speciminibus

archetypicis Graphidis venosæ'Eschw. Graphis venosa (Pers.) Nyl.

est alia species diversa.

113. Graphis sophistica Nyl. Prodr. Lich. Nov. Granat. 2,

p. 74.



Var. monophora Krphbr.

Ibidem.

Spora 1, long. 0,044, crass. 0,019 mm.

114. Graphis analoga Nyl. Lich. exot. p. 244; Prodr. Flor.

Nov. Granat, ed. 2, p. 74, 75 et 131.

Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ 3, ellipsoideæ, murali-divisæ, hyalinæ, long. 0,027

—

044, crass. 0,011—012 mm.

1J5. Graphis tenelia Ach. Syn. p. 81 ; Nyl. Prodr. Fl. Nov.

Granat. 2, p. 73.

Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ 8, fusiformi-oblongæ, 6—8-loculares, hyalinæ, long.

0,027-030, crass. 0,006 mm.

116. Graphis leptocarpa Fée Ess. p. '36, tab. IX, fig. 2;

Graphis furcata Fée Ess. p. 40; tab. IX, fig. 4.

Rio de Janeiro, ad cortices.

Sporæ 6—8, fusiformi-ellipsoideæ vel erucæformes, hyalinæ,

14—16-loculares, long. 0,061—066, crass. 0,011-012 mm.

117. Graphis basaltica Krphbr. spec. nov.

Thallus albidus, crustara tartaream rimulosam tenuem vel

crassiusculam ambitu non definite limitatam efformans; apothecia

(liroUæ) majuscula emersa linearia, simplicia, vario modo

flexuosa, crassiuscula, atra, laleribus subtus thallo tecla supra

nuda, utrinque striatula; sporæ 1—6, murali-divisæ, seriebus

9—10 transversim loculosæ, loculis 1—3 in quovis loculo, pri-

mitus hyalinæ, deniquo pallido-olivaceæ; receptaculum subtus

deOciens; paraphyses firmæ.

Brasilia, Minas Geraés, ad saxa basaltica.

Est hæc species, quantum nobis notum, unica hucusque

nota generis Graphidis saxicola. Facies omnino Graphidis sub-

striatulæ Nyl., a qua differl lichen noster majoribus lirollis, supra

denudatis et sporis.



Thallus hydrate Kalico (sicut ille Graph, subsiriatulæ Nyl.)

sanguineus.

Tab. nostra, fig.33; spora.

118. Arthonia dilatata Fée Ess. p. 54.

Sine sporis.

Lagoa Santa, ad cortices.

119. Glyphis cicatricosa Ach. Syn. p. 107.

Formå non bene evoluta sine sporis,

Lagoa Santa, ad cortices.

Var. favulosa (Ach.).

Rio de Janeiro, Lagoa Santa, ad cortices.

120. Chiodecton rubro-cinctum (Ehbg.) Nyl. Prodr. Lichen.

Nov. Granat, p. 72.

Lagoa Santa, Petropolis, Serra d'Estrella, sterile,

ad cortices arborum.

121. Mycoporum pyrenocarpum Nyl. Prodr. Licb. Granat. 2.

p. 35 (ex errore sub nomine M. pycnocarpum); Regensb. Flora

1858, p. 381.

Sporæ 6-8"*, hyalinæ, muraliformes , long. 0,037—039,

crass. 0,012—013 mm., medio interdum aliquantulum constrictæ.

Lagoa Santa, ad cortices.

122. Verrucaria crassa Eschw.? in Mart. Flor. Bras. p. 132.

Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ omnino desunt, sed descriptio hujus speciel Esch-

-weileriana bene quadrat ia specimina præsentia a ceL Doet. War-

ming lecla.

123. Ferruc. punctiformis (Hepp) et auct.

Thallus griseas vel cinereus; sporæ 8, elongato-ellipsoideæ,

hyalinæ, 1-septatæ, long. 0,024, lat. 0,006—008 mm.



124. Yerruc. hymnothora (Ach.) Eschw.

Brasil. p. 126.

Sporæ 8, pallido-olivaceæ, ellipsoideæ,

0,005—006 mm. lat.

Apothecia interdum bina vel lerna cor

hypophloeodea deinque Verruc.

Krphbr. spec. nov.

Thailus macula lævi irregulari dilatata (sed linea tenui nigra

limitata) araoene rubricosa vel cinnabarina indicatus, diara. c»

l*/4— 1^/2 centim.; apothecia sparsa atra plano-convexa, mediocria

(diam, 1—1,25 mm.), perithecio subtus aperto.

Sporæ 8, ellipsoideæ, hyalinæ, 4-loculares, long. 0,016

—

022, lat. 0,008—009 mm.; paraphyses tenues, distinctæ.

Lagoa Santa, ad corticem ramorum arboris cujusdam.

Species pulchra, præ omnibus hujus generis thallo læte

rubro facile cognoscenda.

Perithecia subintegra, tantum fundo apertura rotunda instructa.

Tab. nostra, fig. 1, sporæ tres.

126. Verrucaria xyloides Eschw. in Mart. Flor. Bras.

p. 126.

Lagoa Santa, ad cortices.

Sporæ desunt, sed specimen (unicum) omnino congruit

cum typo.

127. Verrucaria papiUigera Leight. in Spruce Lich. Amaz.

et And. p. 457, tab. 56, fig. 22 (sporæ).

Lagoa Santa, ad corticem.

Sporæ 85 oblongæ, atrinque cuspidatæ (citriformes) 4-locu-

lares, pallido-olivaceæ, loculis vero duobus mediis majoribus, in

inlegra nigra, pr(
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Celeb. Leighton 1. c. sine dubio specimen nonduna plane

evolutum ante oculos habuit, quod icon sporæ ab eo I. c. data

satis demonstrat. Noster lichen ab illo Leightonii differt thallo

fuscescente et margine non aquose brunneo sed lenui limitato:

sporarum formå omnino eadem ae in specimine Leightonii,

Tab. nostra, fig. 4, sporæ tres.

128. Verrucaria approximans Krphbr. spec, nova.

Thailus ochroleucus, Jævis, contiguus, linea nigra conspicua

limitatus; apolhecia valde numerosa, hine illinc aggregata vel

conferta, immo confluentia, atra, depressa vel parum convexius-

cula', nuda, plerumque lenticularia, apice pertusa, ostiolis al-

bidis perithecio integro; sporæ 8, dilute olivaceæ vel glaucæ,

ellipsoideæ vel oblongæ, utrinque breviter cuspidatæ (citriforraes)

4-loculares, lociilis duobus mediis majoribus, long. 0,022—024,

crass. 0,008—009 mm.

Rio de Janeiro et Lagoa Santa, corticola (ad cortices

Apothecia mediocria, lat. c" 0,5—07 mm., plerumque de-

pressa, ad dimidiam partern prominula et crebro approximata

et conferta.

A Verr. papiUigera Leight. colore thalli formaque apothecio-

Tab. 1, fig. 3; sporæ duæ.

129. Vc.rucaria prorecta Krphbr. spec. nov.

Thailus cinerascens vel pallescens, tenuissimus, subnullus,

indeterminatus; apothecia discreta, sessilia, subglobosa, medio-

cria (lat. c" 0,7—0,8 mm.) atra, nuda, perithecio integro, sæpe

infra extrinsecus albido, apice minute papillato vel pertuso

sporæ 8, oblongæ, olivaceæ, 4-loculares (loculis lenticularibus),

minutæ, long. 0,013—016, crass. 0,006—008 mm., in ascis

cylindrac«is uniseriatæ; paraphyses capillares, gracilentæ, con-
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Lagoa Sanla, ad corticem arborum campestrium, inprimis

Lucumæ ramifloræ A. DC, æque ae silvestrium ex. gr. Bigno-

niacearum („Pao cfarco^ incolis).

Apolhecia subglobosa valde prominula, tantum infra substrato

insidentia, et juniora ibi interdum extrinsecus a thallo vestita.

Thallus hydrate Kalico fulvus.

Tab. nostra, fig. 24, sporæ.

130. Verrucaria glabrata Ach. ; Nyl. Expos. Pyrenoc. p, 47.

Sporæ S''*, ellipsoideæ, pallido-olivaceæ, 4-locu!ares, loculis

apiciaiibus ceteris rainoribus, long. 0,027—033, lat. 0,011—

131. Verrucaria duplicans Nyl. Prodr. Fl. Nov. Granat. 2.

p. 116.

Lagoa Santa, corticola (unicum!).

Sporæ 2 in asco, raaturæ obscure olivaceæ, elongato-ellip-

soideæ, rnurali-divisæ, magnæ, long. 0,120—143, crass. 0,033

132. Verrucaria asiroidea Fée? Essai p. 70.

Lagoa Santa, corticola.

133. Verrucaria variolosa (Pers. in Gaudich. Voy. Uran.

p. 181); Mont. Cub. p. 146; Nyl. Exp. Pyrenoc. p. 41.

Lagoa Santa, corticola.

Asci monospori; spora magna, oblonga, murali-divisa, long.

134. Verrucaria straminea (Eschw. in Mart. Flor. Bras.

p. 104 sub Pyrenuia).

Sporæ 4—6 anguste-fusiformes interdum paululum curvulæ,

hyalinæ, demuna pallide olivaceæ, 6—8-Ioculares, long. 0,027

—

030, crass. 0,005—006 mm.; paraphyses gracilentæ, conspicuæ.

Lagoa Santa, corticola.

Eschweilerus de hoc lichene 1. c. bonam dedit descriptionem,

tantum sporas negligentem , et specimina præsentia, a cel. War-



mingio lecta, oplime quadrant in archetypum, quod habemus

Tab. nostra, fig. 25: sporæ tres.

135. Trypethelium Sprengelii Ach. Nyl. Pyrenocarp. p. 77.

Lagoa Santa, ad corticem arborum.

Specimina vetusta, slromatibus apotheciis evacuatis.

136. Trypethelium nigritulum Ny!. Prodr. Lichenogr. Novo-

Granat. (ed. 1) p. 79.

Specimina, ut videtur, juniora , slromatibus magis depressis

minoribus et sporis hyalinis a typo nonnihil recedentia. Sporæ

in spec, Brasiliensibus 4-loculares, ellipsoideæ long. 0,016—017,

!at. 0,005—007 mm.

137. Trypethelium fuscum Krphbr. spec. nov.

Thallus fuscescens, linea atro-fusca cingente determi-

natus; apolhecia in verrucis stromalicis depressis brunneis vel

fuscescentibus, crebre conQuentibus difformibusque fere maculi-

formibus immersa, parum verticibus prominula, numerosa; sporæ

8"*, incolores, ellipsoideæ, 4-loculares, long. 0,016, lat.

0,007 mm.

Affinis Trypethelio scoriæ Fée, a quo differt slromatibus

Hue pertinet, ut videtur, Trypeth. scorioides Leight. Lich.

Amazon. et And. p. 459, descriptione incompleta auctoris non

Tab. I, fig. 2, sporæ duæ.

138. Trypethelium ostendatum Krphbr, spec. nova.

Thallus ochroleucus carlilagineus crassiusculus intus albus.

lævis, indeterminatus; apolhecia numerosa (thallum pæne obii-

terantia), conferta, verrucas masloideas majusculas (diam. 1,2

—

1,3 mm,) prominentes vertice apertas efforraantia
;

perithecium

in quavis verruca solitarium inclusum nigrum, subglobosum,

integrum, tantum per orificium subrotundum, aibo-marginatum



in verlice verrucæ includenlis visibile, 1—3 verrucæ non raro

conflnentes, plerumque vero solitariæ; sporæ permagnæ, ulpluri-

mum 4 in quovis asco, elongato-ellipsoideæ, hyalinæ, raurali*

divisæ, long. 0,220—0,242, crass. 0,033—0,035 mm. Nucleus

albidus, paraphyses graciles, lenues, conspicuæ.

Afønis Trypeth. globifero Eschw. {Trypeth.

et adhuc magis Trypeth. meristosporo Mont. et

lichen noster forsitan confluit.

Tab. nostra, tig. 22.

E%plicatio iconum^ tabulæ i.

Vermcaria Warmingii Krphbr.; sporæ tres.

Trypethelium fuscum Krphbr.; sporæ duæ.

Vermcaria approximans Krphbr.; sporæ duæ.
— papilligera Leight. ; sporæ.

TJsnea poliothrix Krphbr., magn. nat.

[Eadem; apothecia duo, sub lente visa.

Pkbjctis offula Krphbr.; spora.

Graphis leiogrammodea (Nyl.) Krphbr.; sporæ

Verrucaria Cinchonæ Ach.; sporæ.

Lecanora rabdota Krphbr.; sporæ.

Parmelia angustata Krphbr.; ascus sporis i

Lecanora fulvastra Krphbr. ; ascus sporis fai

Oraphis subanguina Krphbr.; spora.

— hololeucoidea iNyl.) Krphbr. ; spora.

Trypethelium ostendatum Krphbr.; spora.

Graphis basaltica Krphbr.; spora.



Om Kjonsforskjellen i Tandforholdet hos vore Rokker,

særhgt hos Skaden (Raja batis Lin.).

IJet Forhold, hvorpaa jeg onskede at henlede Opmærksomheden

nogle Ojeblikke, er hverken i og for sig af de vigtigste eller af

de særdeles vanskelige at udrede, men er dog hidtil neppe

bleven opfattet aldeles rigtigt; jeg haaber, at min korte Rede-

gjorelse for, hvad jeg hidtil desangaaende har kunnet bringe i

Erfaring, vil fremkalde yderligere Oplysninger fra Andre, saa at

man inden lang Tid vil kunne opstille en almindelig Regel eller

Formel for den i Tandforholdet udprægede storre eller mindre

Kjiinsforskjel i Slægten Raja^ i det mindste for dennes euro-

pæiske Arter.

Ved at raadfore sig herom med zoologiske og ichlbyologiske

Haandboger, Læreboger o. s. v. vil man i Almindeligbed kun faae

en temmelig ufuldstændig Besked*), men dog kunne samle den

(Cuvie r, Regne animal ,n,p.397, 1 829). .Dentis conferti rhombei

plani, il s acuti. (1f. d.Hoe ven, Hand-

r Zoologie, 11, p.71). .Teeth obtuse or pointed; sexes differ-

ring in ; teeth and in Ihe dermal spines-. (Giinther,

Catalogue of lishes, VIII1, p. 4.56). .Tånderna år. små. stållda i sneda

rader eller rutor, vid roten platta med . (Ekstrøm,

avlens Fiskar, p .153). .Tænderne smaa,, af noget afvexlende

Form, men dannende ei. Brolægning. (Krøyer,, Danmarfcs Fiske, III.

p. 939, 1853). .Tånderna, som ligga i quincur18 (i snecla rader) åro

, Fiskarna, p. 735, 1855).
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mere eller mindre bestemte Underretning, at Tænderne ogsaa hos

fto/a-Arterne have den for Rokkerne i Almindelighed sædvanlige

Beskaffenhed som stumpe, flade, rudeformige Knusetænder, stillede

„quincunciall" i Skraarækker og dannende ligesom en Brolægning,

hvorfra dog især de udvoxne avlingsfore Hanner vise den Af-

vigelse, at Tænderne hos dem ere forsynede hver med sin Spids

og, kunde man tilfoje , stillede i mere regelmæssige Længde-

rækker. — Lad delte nu end være tilnærmelsesvis sandt, saa er

det dog ingen aldeles klar Besked man faaer, og den fulde Sandhed

stiirre Materiale til selv at danne sig en bestemtere Forestilling ora

Sammenhængen, raadsporger vore bedste nordiske Faunisters Arts-

beskrivelser; man overraskes da ved — stundom i tilsyneladende

Strid med den af de samme Forfattere angivne Slægtskarakteer —
at komme til det Resultat, at kun een af vore 7 skandinaviske

Arter viser Forholdet reent udpræget, som det ovenfor er frem-

stillet: hos R. clavata har nemlig Hunnen og den unge Han stumpe,

i Skraarækker stillede Tænder ; den avlingsfore Han har dem der-

imod spidse og i Længderækker; alle vore andre Arter have dem

kun af denne sidste Form (med nogen Forskjel efter Arterne, men)

uden nogen kjendelig Forskjel efter Kjonnene. For vor Faunas

Vedkommende vilde saaledes Undtagelsen snarest blive Regel.

Jeg skal forst anfore B. F. Fries, hvis „Granskning af de vid

Svenska kusterna forekommende arter af fisk-slagtet Boya" (K.

Vet. Acad. Handl. 1838) danner Grundlaget for Kundskaben om

de skandinaviske fiq;'a-Arter: „Blott hos en af våra inhemska

arter (knagg-rockan) ar tandformen hos båda konen sardeles

skiljaktig: hos de ofriga dereraot så ringa, alt den lill och med

kan leranas oanmarkl". Medens Forskjeilen i Tandformen (hos

unge og gamle, Han og Hun) beskrives udforligt hos Somrokken,

hedder det derfor omTærben (R.radiata) „Tandformen ar i det

niirmaste lika hos båda konen"; og om de mere langsnudede, storre

og i det Hele paa dybere Vand levende Glatrokker, til hvilke vore

4 andre nordiske Rokker hore, hedder det i Almindelighed, at „alle



hafva spetsiga lander«, og der er heller ikke i Beskrivelsen af

den Tale om nogen Kjonsforskjel i Tænderne; hos den sidst-

nævnte gjores der dog opmærksom paa Forskjellen efter Alderen.

I Overensstemmelse hermed hedder det hos Ekstrom („Skan-

dinaviens P'iskar«, p, 153): „hos en af våro inhemska arter ar tand-

formen bestjimdt olika for hannen och honan ; hos de ofriga obe-

tydligt afvikande konen emellan". I en af de fortræffelige Ar-

tikler, hvormed Carl Sundevall berigede dette, desværre stand-

sede, smukke Værk, findes en systematisk Oversigt over samtlige

bekjendte Raja-Arier; om Glatrokkerne {Leiobatus) hedder

det: „båda konen ha spetsiga tander" (hvilket vel er sandt, men

ikke den hele Sandhed); hos de fleste egenlige Rokker (de

mindre, mere tornede, mere kortsnudede, paa lavere Vand

levende Former) ere Tænderne „trubbiga" hos Ungerne og Hun-

nerne; de fuldvoxne Hanner have derimod spidse Tænder; herfra

undtages dog R. radiata og 3 fremmede Arter, der have dem

spidse hos begge Kjon. (Hvorvidt dette holder Slik for alle de

opregnede Arter, skal jeg lade slaae hen). — Om Tær ben an-

forer Kro ver, „at Tænderne ere spidse, omtrent eens hos begge

Kjon"*) og at „Tandformen stadig er omtrent den samme uden

*) Naar det fremdeles hedder 8.939: .Hannerne (af Rokke-Slægten) have

ænder kun var et forbigaaende, periodisk Fænomen. Skjondt Stedet

:ke er aldeles klart, og K. jo ellers er en Forfatter, der vel vejer sine

rd i slige Tilfælde, troer jeg dog, at han paa dette Sted ved »Tæn-

er. forstaaer det samme som »Tornene« (hvilke efter deres Bygning

. s. V. jo meget godt kunne betragtes som »Tændert). For ovrigt

etvivler jeg meget denne Periodicitet ogsaa for .Karternes« Vedkom-

lende ; vel siger ogsaa Darwin (Descent of man, II, p. 2) om disse

Karter" paa Hannernes Brystflnner, at de kun udvikles midlertidigt

nder Legeliden, og at Giinther mener, at de benyttes som Klamre-

Bdskaber under Parringen. Dette sidste er meget rimeligt, men deraf

il-'.r ikke, at de udvikles periodisk. Kroyer anfiker ikke specielle



Hensyn til Kjon og Alder", og om Skaden: ^Tænderne spidse",

og „Kjonnene vise ingen væsentlig Forskjellighed i Tandfor-

men" (hvorefter Forskjellen mellem de unge og ældre beskrives);

hos de ovrige Arter — selvfolgelig med Undtagelse af Som-

rokken — er der heller ikke Tale om nogen Kjonsforskjel. —
Jeg skal senere omtale et Par andre Udtalelser, der modiOcere

det Indtryk, man maatte have faaet af de anforte Kildeskrifter,

og jeg tor ikke benægte, at en Randsagning af et endnu storre

Antal systematiske og faunistiske Værker*) end det, jeg har anseet

det for nodvendigt at gjennemgaae ved denne Lejlighed, vilde

kunne bringe nogle flere for Dagen; mig har det kun været om

at gjore at konstatere, hvad der i den videnskabelige Litteratur,

som for os Nordboer kan have storre Betydning, var den almin-

delige Opfattelse. Jeg skal til Slutning endnu citere en For-

fatter af en anden Retning i Videnskaben, nemlig Darwin, der

som bekjendt har ofiFret Kjiinsforskjellen hos Fiskene et eget

Afsnit i sin Bog -The descent of man and selection in relation

Iagttagelser for denne antagne Periodicitet i deres Optræden — om
andre saadanne haves, er mig ubekjendt — men omtaler dem, tvert-

imod, i Artsbeskrivelserne som Mandbarhedens (ikke Brunsttidens alene)

Attributer. Her synes altsaa at være et andet Punkt, som for en

Sikkerheds Skyld maatte onskes oplyst ved Iagttagelser af bestemte

Rokke-Arter Aaret rundt.

Man vil i Reglen ikke hos de engelske Faunister (Pennant,
Montagu, Fleming, Thomson, Low, Yarrell, Couch,
Parnell) faae noget synderligt Udbytte med Hensyn til en skarpere

Opfattelse af disse Forhold efter Art, Alder og Kjon; hvad de anfore

kan være ganske forsvarligt, men man faaer ikke Indtrykket af, at de

have folt iN5dvendigheden af eller havt Leilighed til at forfolge dette

Forhold i alle sine Forgreninger. Endnu mindre tor det forudsættes,

at denne Lejlighed har været givet selv de omhyggeligste sys tema-

hvilke dette maatte stille sig som en Sag , det snarere maatte være

Faunisternes Sag at faae tilfulde oplyst. Af G unther s Angivelser om
de enkelte Arter skal jeg kun udhæve to: B. fuUonica: »teeth slender

pointed in both sexes»; B. macrorhynclms: -teeth rather obtuse in



to sex". Efter at have beskrevet det bekjendte Forhold hos R.

clavata fortsætter han: „Som det saa ofte er Tiifældet med

sekundære Kjonsmærker besidde begge Kjon af visse Arter af

Rokker, f. Ex. Raja batis, som udvoksne skarpe, spidse Tænder;

et for Hannen ejendommeligt og af denne forst erhvervet For-

hold synes allsaa at være bleven overfort paa Afkommet af begge

Kjon. Tænderne ere ligeledes spidse hos begge Kjon af R, ma-

culata [en ved de engelske Kyster, men endnu ikke ved den

ostlige Side af Nordsoen iagttaget Art], men kun hos de fuldt

udvoxne, og Hannerne faae dem i en tidligere Alder end Hun-

nerne. Hos andre Arter af Rokker [der tænkes vel her ikke paa

Arter af selve Slægten Raja] faae Hannerne som voxne aldrig

skarpe Tænder, saa at begge Kjon altsaa som voxne ere for-

synede med brede, flade Tænder ligesom Ungerne og de ud-

voxne Hunner af R. clavata^. Da ingen anden Forfatter, saa vidt

mig bekjendt, drofter Sporgsmaalet om Ojemedet med denne

Kjonsforskjel, skal jeg endnu tilfoje Darwins Svar herpaa:

„Da Rokkerne ere dristige, stærke og graadige Fiske, kunne vi

formode, at Hannerne behove de skarpe Tænder for at kjærape

med deres Rivaler; men da de have mange Dele tillempede og

afpassede til at gribe og fastholde Hunnen, er det muligt, at

ogsaa Tænderne anvendes i dette Ojemed.^

Et Museum af Middelstorrelse kan ikke ventes at indeholde

tilstrækkeligt Materiale til en fuldstændig Oplysning af et For-

hold, som det her omhandlede, end ikke for dets særlige Faunas

Omraade, med mindre der særligt er samlet med dette Formaal

for Oje. Efter at jeg havde gjennemgaaet vor Rokkesamling, var

det mig dog temmelig tydeligt, at der var en ikke uvæsenlig Be-

rigtigelse af det almindelig antagne at gjore. Ved Hjælp af en

ved vor Vestkyst bosat Mand, Hr. Skolelærer Ost erbo el i Agger,

har jeg derfor ladet indsamle et storre Antal Kjæber af vore 3

almindelige Arter (Tærben, Somrokken og Skaden), hvilke ere

blevne mig tilsendte, fordelte efter Kjonnet i Knipper, hvert
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Knippe mærket som værende af Hanner eller Hunner*). Kjæ-

berne af Somrokken (R. clavata) give mig egenlig ikke Anled-

ning til nogen Bemærkning, da Forholdet hos den har været op-

fattet fuldkommen rigligt. Jeg vil kun lilfoje, at ud en fra er For-

skjellen i Tændernes Form hos den udvoxne Han og Hun ofte mindre

tydelig end man skulde vente, paa Grund af at de ydre Tænder

ere stærkt slidte; de enkelte Individer frembyde i denne Hen-

seende store Forskjelligheder uafhængigt af Alderen. Hos de

mindste foreliggende Exemplarer, hvor Tandbæltet har en Brede

fra Side til Side af næsten 3 Tommer, er der udenfra ingen

Forskjel at see, hverken i Henseende til Tændernes Form eller

Ordning; derimod er den endnu tydelig nok i Formen paa Kjæ-

bernes Indside, idet de midterste inderste Tænder hos Hannerne

ere tilspidsede (men dog ikke trukne ud i saa lang en Spids som

hos de ældre), hos Hunnerne fuldkommen afrundede; men Ord-

ningen er hos disse yngste Hanner endnu fuldstændig „quin-

cuncial* (i Skraarækker). Hos Hanner med en Brede af Tand-

bæltet af Vk Tomme (Parringsredskaberne ere her endnu ikke

fuldt udviklede) er der derimod allerede en Mellemtilstand mel-

lem den longitudinale og den quincunciale Ordning. — Hvad

Tærben angaaer, da kan det ganske vist siges, at begge Kjiin

i Henseende til Tandforholdene forholde sig „paa det nærmeste

eens", d. v. s. Tænderne ere ordnede i Længderækker og forsynede

hver med sin lille Spids; men sammenlignes Individer af samme

Storrelse, er det dog strax tydeligt, at disse Spidser ere læn-

gere og af en anden Form hos Hannen end hos Hunnen. At

Foruden de Bundter, der vare mærkede som »Hanner, eller .Hunner«,

Fiskerne at forstaae Individer, der hverken ere Han eller Hun, lige-

som af Intetkjon eller Dobbeltkjon. Min Korrespondents Hentydning

til, at det var Hanner med endnu uudviklede Parringsredskaber, modte

de med at vise ham Exempler paa, at de virkelige Hanner af samme

Art ikke vare storre end .Bodiierne«. Dette maa dog, efter det fore-

liggende Materiale at domme, betragtes som en reen Undtagelse, be-

grundet i at enkelte Individer voxe langsommere, eller senere end

andre opnaae fuld Kjonsmodenhed og Avledygtighed.



sec bort fra denne Forskjei som ganske uvæsenlig, vilde, selv

om den muligvis er underkastet nogen individuel Variation, være

urigtigt. Sammenlignes f. Ex. Exemplarer af begge Kjon med en

Brede af Tandbæltet af c. i% Tomme, vil man finde, at selve

Tandens Omrids er det samme, men at Spidsen hos Hunnen er

kortere, mere trind og danner mere en Fortsættelse af Baghjornet,

hos Hannen længere, mere sammentrykt og danner en sig selv-

stændig fra Kronen ligesom fra en Grundflade hævende Spids eller

Torn. Ogsaa er den longitudinelle Ordning oftest mindre skarpt

gjennemfort hos Hunnerne, især hos de yngre. Hos yngre Indi-

vider, med en Brede af Tandbæltel af c. 1^2 Tomme, er der stun-

dom ingen kjendelig Forskjei i Tændernes Stilling og Form mel-

lem Hunnerne og Hannerne, naar disse sidste endnu ikke have

tjenstdygtigt udviklede Parringsredskaber; hvorimod jeg hos andre

Individer af samme Storrelse har fundet den for de ældre Hanner

karakteristiske Tandstilling og Tandform allerede fuldkommen vel

udviklet*). — Hos Skaden (fi. batis) er endelig den samme

Forskjei iojnefaldende nok, naar man sammenligner nogenlunde

fuldvoxne, avlingsfore Exemplarer; saa stor som hos Somrokken

er den ganske vist langtfra, men den er paa Grund af Storreisen

mere let opfattelig end hos Tærben, om end af meget lignende

Art. Kronens Flade er bredere hos Hannen og mere kantet

) Jeg tor dog ikke lade uomtalt den Afvigelse fra det her fremsatte, at

netop den allerstorste af de mig foreliggende Tærbekjæber, der er mærkel

som Hun — Tand bæltets Brede er næsten 2 Tommer (l'Ml'"* — har

ganske den mandlige Tandform. Dette kan tydes som Bevis paa, at

meget store (gamle) Huntærber muligvis omsider (eller stundom?) faae

den mandlige Tandform (Analogier andetstedsfra i Dyreriget ville falde

Enhver ind), eller det er maaske en reen individuel Anomali? Selv-

folgelig kan hverken jeg eller min Korrespondent indestaae for, at

ikke blandt saa mange Kjæber en enkelt skulde kunne være kommet

i det urette Bundt, blandt Hunnerne i Stedet for blandt Hannerne.

Blandt Somrokkerne var ligeledes en Kjæbe af en Han (3: med den

tor Hannerne karakteristiske Tandbeskaffenhed j bundtet sammen med
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(mindre afrundet), og medens Spidsen eller Tornen hos Hunnen

kun er at betragte som en Forlængelse af Baghjornet, der lober

ud i en kortere og fladere Spids, er den hos Hannen lang, krum,

skarp, sammentrykt og lydeligt afsat fra den ovrige Kronflade, der

ikke danner synderlig andel end en Krave om dens Grund. At

man ikke hidtil er bleven opmærksom paa denne Forskjel*), der

er meget karakteristisk, kan kun hidrore fra, at man kun sjeldnere

har havt Lejlighed til at undersoge helt udviklede, avlingsfore

Hanner, der have en Storrelse af over 5, raaaske 7—8 Fods

Længde; Fries siger saaledes udtrykkelig (1. c, p. 158), at del

ikke under hans Ophold i Bohusian lykkedes ham at faae en

eneste fuldvoxen Skade at see! Hos halvvoxne Individer er For-

skjellen imidlertid i Reglen allerede tydelig nok, naar man forst har

lært den at kjende hos de nogenlunde udvoxne; men den er ganske

vist endnu ikke ret tydelig ved en Storrelse, med hvilken vore

to mindre Rokke-Arter allerede ere fuldvoxne. For at gaae lidt

nærmere ind paa Udviklingen af dette Forhold med Alderen, vil

jeg tilfoje, at paa de allerstorste foreliggende Skadekjæber, hvor

Tandbæltet har en Brede af 7—8 Tommer, have de midterste

og inderste Tænder en Brede af 4 Mm. og en Længde af 6 Mm.

hos Hannen, hos Hunnen en Brede af 3 og en Længde af é*/«

Mm.; paa de yderste Tænder, længst ud til begge Sider, er

Forholdet jo vistnok ogsaa hos Hannerne det, at Baghjornet blot

lober ud i en kort Spids; men denne er dog langt mere ud-

præget end paa de tilsvarende Tænder hos Hunnen, og hele

Tandens Omrids er meget forskjelligt, bredere, mere rudeformigt

hos Hannen, smallere, mere lancetdannet hos Hunnen, ligesom

paa de mere udviklede, mere indad mod Midtlinien stillede Tæn-

være den eneste, der har lagt Mærke til, at Skadens Tænder »ofte

ere forskjellige hos de fo Kjon, idet Hannernes i Almindelighed ere

skarpere og spidsere end Hunnernes«. (»It may he added that the

teeth also often diller in the two sexes, the males generally liaving

them sharper and more polnted than the other sex; in the young



Fii.' 3. 3 Tænd

(Sammenlign de vedfojede fors

Hanner med et Tandbæltc

de raeest uduklede Tænder

lange.

e Afbildninger Fig. 3 og i).

o Tommers Brede finder

-V/j Mm. lange, med en

flunnernes 3 Mm. brede og 4 Mm.

her allerede hos Hannerne antaget en
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Form, der stemmer med de allerstorste Hunners tilsvarende;

hvad Kjon Kjæben tilhorer, sees endnu lydeligt ogsaa udenfra, paa

de udenpaa Kjæberne siddende Tænder. Endnu hos nogle Hanner

af 4^;,i—4V2 Tommes Afstand mellem de yderste Tænder paa hver

Side finder jeg Forholdet væsenlig uforandret; hos andre af samme

Storrelse er Tandformen derimod kun lidet forskjellig fra, hvad

den er hos Hunner af samme Storrelse; og dog have de ydre

Forplantningsredskaber ogsaa hos dem været saa vel udviklede,

at Fiskerne ikke have været i Tvivl om, at det jo var Hanner.

Nogen individuel Forskjel gjor sig i denne Henseende gjældende;

man træffer uudviklede Hanner („Bodiler«) omtrent af samme

Storrelse, hos hvilke den mandlige Tandform er langt bedre ud-

præget. Kommer man ned til Individer med en Brede af Tand-

bæltet af 3^4

—

2^li Tomme, er Hannernes Tandform vel den

samme som hos ældre Hunner, og den longitudinelle Ordning

ikke synderlig mere fremtrædende end den quincunciale, men

Spidsen dog meget mere udviklet end hos Hunner af samme
Storrelse; endnu ved en Brede af Tandbæltei af 2V2 Tomme,

hvor den quincunciale Ordning er den fremherskende, kan For-

skjellen erkjendes ved Sammenligning af lige store Exemplarer.

En anden Sag er det, om det altid er muligt, af Formen af Tæn-

derne alene, med Sikkerhed at sige, hvilket Kjon en Kjæbe af en

mindre Skade har tilhort, naar man ikke har en Kjæbe af det

modsatte Kjon og af passende Storrelse til Sammenligning; det

vilde i al Fald udkræve en vis Indovelse, og Svarets Rigtighed

kunde maaske endda blive tvivlsomt, da, som vi have seet, den

individuelle Variation kan medfore, at en Han-Skade tidligere end

en anden faaer de endelige Former, som udmærke dens Kjon.

Det fremgaaer heraf, at der virkelig hos Skaden ogTærben

er en Kjonsforskjel udtrykt i Tæn dernes Form, hvilken dog

forst er ret fremtrædende hos avlingsfore Individer, og at denne

Forskjel gaaer i samme Retning som hos Som rokken, men er

mindre udpræget. Betragtes Forholdene hos denne som det for

Rokkerne i Almindelighed og tillige for Æq/a-Slægten typiske eller
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n man ogsaa udtrykke sig saaledes, at Tandformea

hos Hun-Skaden og Hun-Tærben vel nærmer sig meget til den

mandlige, men dog er ligesom noget hæmmet i denne sin Stræben

og derfor kommer til at afvige mindre end Han-Skadens ogHan-

Tærbens fra den typiske kvindelige Tandform.

Jeg skulde i ovrigt finde det meget rimeligt, at det her frem-

satte er vel bekjendt for andre nordiske Zoologer, der færdes paa

Steder, hvor en storre Rokkefangst finder Sted, og at det kun

er tilfældigt, at derom intet hidtil er bleven ofifenliggjort. At

Forholdet er et lignende hos R. vomer^ slutter jeg af, hvad om

denne er anfort af Malm i den lille Afhandling, hvorved han

indforte R. cirmlaris i den skandinaviske Fauna (Ofv. K. Vet.

Akad. Forh. 1857): „Hunnens Tænder ligne vel i det hele Han-

nens, men have en storre Skive og en forholdsvis kortere Spids'*.

Derimod er jeg ikke i Stand til at oplyse noget om Kjonsforskjel i

Tandforholdene hos de 3 andre nordiske Arter — R. fullonica,

lintea og cirmlaris — af hvilke jeg kun har seet Hunner. Det

vilde være meget onskeligt at faae oplyst, om Tænderne hos disse

spidstandede Rokker maaske ere aldeles eens hos begge Kjon.

En Udvidelse af Undersogelsen til Middelhavets talrige Raja-

Arler vilde selvfølgelig ogsaa være onskelig, men forudsætter en

storre Fndsamling paa Stedet selv af det fornodne Materiale.

Jeg skal dog hertil tillade mig at knytte en Advarsel mod

at uddrage almeengyldige Resultater af et altfor lille Materiale:

Parneil*) har 3 Gange faaet udvoxne Hanner af R. clavata med

fuldkommen stumpe kvindelige Tænder, og han beskriver nær-

mere et saadant Exemplar, der var 26 Tommer langt og 21

Tommer bredt. Slige Exeroplarer, der maa betragtes som hæm-

mede i Udviklingen i denne ene Retning i det mindste, kunne

vel derfor ogsaa optræde i andre Arter; derimod er det vel

mindre rimeligt, at man skulde Gnde Hunner med den mere

mandlige Form af Tænderne.

I Wernerian Sociely, Vol. ^
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Af dette lille Bidrag til Rundskab bl. a. om Raja batis vil jeg

endnu tage Anledning til at omtale den islandske Rokke, som af

Valenciennes er afbildet under Navn afft. Gaimardi*). Det er

meget lidet rimeligt, at der ved Island skulde leve en ellers her

i Norden ukjendt Rokke-Art, denne være nu en egen Art, som

Duméril**) endnu antager, eller identisk med den middelhavske

R. macrorhynchus, som Giinther***) mener; der er vistnok intet

til Hinder for at identificere den med R. batis og at stryge R. Gai-

mardi af den nordiske Fiskefortegnelse og af Systemet over-

hovedet. Det bemærkes, at Afbildningen ikke viser Dyret i

naturlig Storrelse, men formindsket; det er en ung Han, hvis

Parringsredskaber endnu kun ere lidet udviklede.

Voyage en Islande et au Gronland (la Recherche). Poissons



Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam

(Socletati 1

Fam. Urticaceæ auct. H. A. \

Fam. Urticaceæ,

detertn. Dr. H. A. Weddell.

Miquel in Martii Flora Bras., vol. IV, P. I, p. 183- Weddell in

De Cand. Prodr. vol. XVI, sect. I, p. 33.

Boeliineria Jacq.

Miquel 1. c. 185. Weddell 1. c. i95.

1. B. cylindrica Willd., Weddell I. c. p.202. B. phyllo-

stachya et B. florida Miq. J. c. 187.

Ad Lagoa Santa, m. Septembr. florens lecta: Warming.

2. B. caudata Sw., Miquel 1. c. 185, Weddell 1. c. 201.

Glaziou (1558, 3115, 3116). Ad Lagoa Santa frequens,

inprimis in virgultis sepibusque prope rivulos, in humidiuscalis

silvarum etc. ; arbuscula 12—l5-pedalis v. sæpius frutex; floret

Sept.—Nov.; „Asa peixe« et „Folha de S*« Anna« incolis:



Var. arguta^ formå angustifolia, Weddell I. c. p. 202. Boeh-

I arguta Mart., Miquel 1. c. 186*

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (773).

u, Weddell 1. c. 202. B. arborescens Gardner.

cum formå typica: Warm. ; ad Rio de

Fleorya Gaudicb.

Miquel in Flora Bras. p. 195: Weddell 1. c. p. 70.

1. F. æstuans Gaudich., Miquel 1. c. p. 196, Weddell

p.71.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (771).

Urera Gaudich.

Miquel 1. c. p. 188; Weddell I. c. p. 88.

1. U. baccifera Gaudich., Miq. 1. c. 192, Weddell I. c. 93.

Hue U. horrida, U. denticulata et U. armigera Miq. I. c. 192.

Ad Lagoa Santa in silvis inprimis super rupibus calcareis

sitis, haud frequens; arbuscula v. frutex 6—8-pedalis, urenlis-

sima, qua de causa „Cansancao" ab incolis denominatur; floret

Jan,, Febr., Mart.; folia interdum pedalia et ultra (specimina

vidi 4ocm. Ig., 25cm.lt.): Warming. — Ad Rio de Janeiro:

Lund. — In provincia Minas Geraes: Regnell (ser. I, nr. 410).

2. U. Caracasana Griseb., Weddell p. 89; hue species

variæ Miq. I. c.

Var, tomentosa^ Weddell 1. c. 90; Urera densifiora Miq. I. c.

p. 190.

Ad Rio de Janeiro: Glaziou (768).

Varietas alia ad Lagoa Santa, in silvis m. ISov. Dec.

florens lecta; frutex 6—10-pedalis, dense spinosa, uren-

tissima, „Cansancao" incolis; in hortis interdum plantalur

quia folia ad instar Spinaciæ inserviunt: Warming.



Formæ aliæ Vreræ ad Lagoa Santa lectæ sunt, quæ forsan

ad U. Caracasanam referendæ sunt; m. Martio—Aprili fructiferæ,

perigonio nuculam includenle baccato e colore Ribis rufert.

Miq. I. c. p.197; Weddell I. c. 235«».

1. M. stipitata Benth., Weddell I. c. 235^4, Miquel 1. c.

p. 198 in nota.

Ad Rio de Janeiro; Glaziou (1491 fem., 1524 mas).

Myriocarpæ spec. sterilis indeterminabilis a cl. Glaziou sub

no. 767 lecta est ad Rio de Janeiro.

Phenax Wedd.

Weddell DC. Prodr. 1. c. 23o''«.

1. Ph. Sonneratii Wedd. 1. c. 235^^; Gesnouinia hoehme-

rioidei Miq. 1. c. p. 194.

Ad Rio de Janeiro: Glaziou (772), Lund.

Pilea Lindl.

Miq. 1. c. 197; Weddell I. c. 104.

1. P. hyalina Fenzl, Miq. I. c. 200, Wedd. p. 160.

Ad Rio de Janeiro: Lund; ibidem, in collibus urbis, in

ruderatis etc. frequentissima, m. Junio florens lecta: Warm.

2. P. puhescens Liebm., Miq. 1. c. 201, Wedd. 1. c. 152.

Ad Rio de Janeiro: Glaziou (855).

3. P. serpyllifoUa Wedd. 1. c. 107.

Ad Lagoa Santa frequens, in locis umbrosis humidius-

culis, ad rupes calcareas et radices truncosque putridos arbo-

rum; floret Sepl.— Febr; „Beldroéga" incolis: Warming.



Lindl.?, Weddell I.

cum priori, ra. Sept.

Gaudich.

Miq. I. c. p.193; Weddell 1. c. 2355^

1. B. BrasiUensis Wedd., nov. sp.

H. foliis ovatis, longiuscule acuminatis, basi obtusis rotun-

datisve, integerrimis, supra sparsim pilosuiis demumque glabratis,

subtus tenuiler incano-tomentosis; spicis androgynis solilariis,

gracilibus, pendulis, folio longioribus; involucro fructifero tubu-

loso, in dimidia parte inferiore gibboso-ventricoso, foliolis superrie

liberis apiceque inæqualiter tridentatis.

Frutex 4-pedalis et ullra, parce ramosus, ramulis superrie

canescentibus. Folia 3—5 poll. longa, 2—3 poH. lata, nervis

basilaribus ex ipsa insertione pelioli nascentibus et usque ad

partern quintam superiorem limbi protractis; petiolo gracili, sæpe

bipoUicari, subtiliter puberulo. Involucra feminea in axillis

bractearum inferiorum spicæ subsolitaria sessiiiaque; fructifera

2 lin. longa, basi IV2 Hn. circiter lala, perigonium fructiferura

PouzotzicB cujusdam mentientia; foliolis erectis, conniventibus,

pubescentibus, singulis infra medium gibbis s. cailis 3 oblongis

verticalibus (dorsali majore) insignitis; dentibus apicalibus trian-

gularibus, acutis, intermedio lateralibus dimidio latiore. Peri-

gonia fem. ad apicem usque coaiita. Achænium ovatum. vi\

compressum, eburneum.

Species a congeneribus (omnibus Columbianis) optime di-

stincta configuratione involucri feminei.

Crescit ad LagoaSanla ad rupes calcareas, j|Soumidouro*

appellatas, in fruticeto inter saxa, ubi frequens; floret tempore

calido: Warming.



determ. Dr. Ed. Bureau.

Urticineæ, Subordo I, Artocarpeæ, Trib. IF Moreæ, Miquel

in Marlii Flora Brasiliensi, vol. IV, I, pag. 153; Moraceæ Bu-

reau in De Cand. Prodr. vol, XVII, pag. 211.

Madara Nutt.

Miquel I. c. p. 153.

1. M. tinctoria D. Don.

d, ovata Bur. — Broxissonetia tinctoria Mart. in Flora Ratisb.

vol. XXIV, tom. 2, Beibl. p. 9.

Ad Lagoa Santa hine iilinc in silvis. Arbor interdum

elata, crassa; floret Sept.—Nov. : Warming. In vicinia Rio de

Janeiro: Glaziou (766).

6, affinis Bur., lUaclura affinis Miquel in Mart. Flora Bras-

p. 155, tab. LII.

^, Xanthoxylon Bur., Madura Xanthoxyloyi Endl., Miq. 1. c.

156; Broussonetia Xanthoxylon Mart.

Ad Lagoa Santa cum prioribus.

hæc interdum elata; jam frutex floret: folia in vivis supra ob-

scure viridia nitida, subtus pallidiora sæpe puberula: floret na.

Sept.— Nov. interdum ante evolutionem frondis novæ et fronde

vetustiore privala; lignum utile, sed non maximi pretii est; syn-

carpium edule; „Moreira" incolis: Warming.

Dorstenia Plum.

Miquel in Flora Bras. 1. c. p. 159.

1. D. tubicina R. et Pav., Ruiz et Pav. FL peruv. I, p. 65,

t.102, fig.b.



In campis ad S. Carlos, prov. S. Paulo vulgatissima; m.

Jan. florens a cl. Lund iecla. „Carapiå" incolis. — In prov.

Minas Geraes leg. Regnell (Sér. I, no. 411). — Ad Lagoa

Santa frequentissiraa, in fossis profundis humidis „valles" ap-

pellalis, in campis siccis quotannis incendiis devastatis, etc.

rhizoma verticale crassissimura. Floret Dec.—Jan. : Warming.

2. D. Cayapia Vell., Vellozo, Flora flum. I, t. 137.

o, bryoniæfolia Bur. — D. bryoniæfolia Mart. Herb. Fl.

dito frequens; folia quoad formam valde variant; inflorescentia

atropurpurea, interdum fere atra. Floret Oct.— Dec: „Ca-

rapiå* v. „Caa-piå" incolis: Warming.

/J, opifera. — D. opifera Mart. Reise II, p. 787, n. 1,

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (3114).

3. D. tumeræfolia Fisch. et Meyer Index undec. sem. hort.

Pelropol. 1846, p. 63, no. 22. Miquel 1. c. p. 164.

Ad Rio de Janeiro, in silvis montis Corcovado, ra. Febr.

Mart. florens; inflorescentia viridis: Lund.

4. D. Lagoensis Bur. in DC. Prodr. XVII, p. 268.

D. caule, e basi longe repenle et radicante, erecto, her-

baceo , cum petiolis breviter puberulo, asperulo, inferne cica-

tricibas foliorum lapsorum prorainentibus notato, superne folioso

petiolatis, inferne ssæpius attenuatis ima basi obtusa,

aliquibas tamen non attenuatis, rotundato-obtasis, inargine sub-

integris v. repando-denticulatis, superne attenuato-acuminatis,

summo apice obtuso, facie superiore tuberculis rainimis scabra,

inferiore brevissime puberula, aspera vel asperula; stipulis

subulatis patentibus puberulis persistentibus ; inflorescentiis e

plerisque axillis orlis, pedunculo gracillimo, brevissime pube-



rulo, petiolum circiter æquante, superne obconico et dilatato in

receptaculum peltatum parvum, brevissime puberulum
,

primum

expansum, mox contractura et cyathiforrae, bracteis rainimis

marginalibus puberulis, primum expansis, mox inQexis; floribus

femineis in disco congestis, masculis juxta marginem unica serie

in orbem dispositis.

Herba perennis. Caulis penna gallina minor, parle repente

2 decim, et ullra longa, erecta 15—20 centim. longa. Folio-

rum petiolus tenuis 10—15 millim. longus, limbus 5—10 cen-

tira, longus, IV2— 3 centim. latus, penninervius, nervis subtus

prominulis, secundariis ex utroque nervi medii latere 9— il,

sæpius oppositis vel suboppositis, gracilibus, arcuatis, patenti-

ascendenlibus. Receptaculum 5—7 millim. diam. Endocarpium

carinatum et tuberculis conicis exasperatum.

Ad Lagoa Santa frequentissima, in silvis, fossis profundis

humidius€ulis umbrosis („valles"); floret m. Oct.—Mart.; læte

viridis, foliis subtus pallidioribus opacis; inflorescenlia viridis

fusco-marginata: Warming.

Fam. Burseraceæ

Ttrebinthaceamm: Jussieu, Gen. 368. — Kunth, Ann. se

nat. {l"ser.) 11, 333, fam. 111. — DC. Prodr. II, 75, trib. IV.

Amyridearum: Bartling, Ord. nat. 393 et Spach Suites å BulTon.

— Meissner Gen. 74 (53). Burseracea: Endlich. Gen, 1135,

ord. CCXLVl. — Benth. et Hook. Gen. 321. — Leon Marchand

in Adansonia VIII, 17 et Broch.



Trib. Protieæ.

L. March, in Adans. VIII, 62.

Protium Burm. (Ncc. W. et Arnott.).

— L. March. loc. cit. 62. — (Ind. Marignia Comm., Icica

Aubl., Elaphrium Auct. ex parte).

i. P. fieptapkyllum L. March. (loc. cit.). Icica heptaphylla

Aubl. Guian. I, 337, t. 130; DC. prod. Il, 77, no.4.

{Arbuscula 20—30-pedalis in virgultis et silvulis, ad Lagoa

Santa frequens; floret Sept. Oct.: Warming.]

2. P. Icicariba L. March. (loc. cit.). Icica Icicariba DC.

prod. II, 77, no. 6.

[Arbuscula cortice griseo glabro, in siivulis secundariis

^capueiras" denominatis ad Lagoa Santa frequentissima , in-

primis juxta margines silvarum; floret Sept. Octob.; m. Julio

evolutio frondis observata; flores variant obscure purpurei v.

flavescente-virides: Warming.]

3. P. Warmingianum, nov. sp. Flores parvi (3—4 mm.)

dioici vel polygami, regulares, 5-raeri. Calyx gamosepalus, cu-

pularis, o-dentatus, extus minute tomentosus, lobis apice aculis,

æstivatione valvatis. Petala 5, libera, oblonga, apice acuta, lobis

calycis alternantia et multo longiora, æstivatione valvata apicibus

inllexa, postea patentia demum reflexa, viridia. Stamina 10.

petalis dimidio breviora, alternipetala paulo longiora: filamenta

omnino libera, subulata, sub disco inserta ; antheræ bilocutares.

obcordatæ introrsum birimosæ, medio filamentis dorsifixæ. Discus

hypogynus in lloribus fæmineis herraaphroditisve cupularis 10-

crenatus. in raasculis piano -convexus 10-sulcatus. Germen

effoetum in masculis, in fæmineis disco annulari cinclum, libe-

rum: stylus apice capilalus obscure 5-lobus, lobis stigmatosis

depressis opposilipetalis; ovarium exlus tomentosum, o-loculare,



jgnotus. Inflorescentiæ axillares 3—5 cent. longæ, floribus ses-

silibus spicatis in cymas dispositis. Folia (20—30 cent. long.)

imparipinnata, 6-juga , longe petiolata, estipulacea; petiolus

glaber, longus ad basin incrassatus, supra canaliculalus. Foliola

petioiulala (10—12 cent. long., 2^/2—3 cent. lata), imparia ob-

longo-cuneata ad basin utrinque atlenuata ad apicem acunoinata,

paria autem oblongo-ovalia apice acuminata basi inæquaha, sci-

licet margine superiore obtusa, inferiore attenuata; omnia penni-

nervia, nervis nervuHsque superne ae inferne prominentibus,

venis ultimis reticulalis, coriacea supra iævia lucida glaberrima,

subtus glauca, glabra; petiolull subæquales (*/2 cent. long.) basi

[Crescit ad Lagoa Santa in silvulis, arbor; floret m. Aug.

et Sept., et in iisdem mensibus evolutio frondis novæ pallide

purpurascentis observatur foliis anni præcedentis nondum dejectis;

folia pellucide-punctata: Warming,]

4. P. Almecega nov. sp. Flores parvi regulares, herma-

phroditi, o-meri. Calyx gamophyllus, parvus, 5-dentatus, lobis

acutis intus extusque glabris; æslivatio inconspicua forsan valvata.

Petala o libera, acuta, lobis calycis allernanlia, multo longiora,

æstivatione valvata, apicibus inflexa, postea patentia, demum re-

flexa. Stamina 10 petalis dimidio breviora, alternipetala paulo

longiora; filamenta omnino libera, basi lata, apice angustata, an-

Iheræ biloculares birimosæque, introrsæ, basifixæ. Discus hypo-

gynus plano-concavas. Germen disco cinctum, stylus brevissi-

naus, capitatus, 5-lobus lobis stigmatosis oppositipetalis. Ova-

rium glabrum o-loculare, loculis oppositipetalis; ovula Bursera-

cearum scilicet in loculis 2 coUateralia ex angulo interno pen-

dula, anatropa, raphe interiore, micropyle externa supera.

Fructus immalurus, drupa ovoidea apiculata , abortu 1-pyrena,



embryone carnoso, cotyledonibus plicatis, radicala supera. — Arbor

20— 40-pedaIis cortice glabro griseo; inflorescentiis axillaribus,

racemis subcorymbosis petiolo triplo brevioribus. Folia (15—20

cent. long.) imparipinnata, 1—2— 3 — 4-juga (in eodem ramo

sæpe), estipulacea; petiolus tonaentosus, inferne subcylindraceus,

superne pianus in rachidem communera subarliculalum exiens. Fo-

liola (10—12 cent. long., 3—4 lata) petiolulata; imparia oblongo-

ovalia ad basim et ad apicem æqualiter attenuata, paria autem

sæpe inæquilateralia, scilicet margine superiore obtusa, inferiore

attenuata; omnia penninervia costis costulisque inferne promi-

nentibus haud procul a margine arcubus anastomosantibus,

supra lævia, lucida, glaberrima, subtus glauca, glabra necnon in

costa principali fulcro-tomentosa.

[In silvis ad Lagoa Santa arbor frequentissima; jam m. Julio

Aug. floret fronde nova sordide purpurascente eodem tempore

evoluta; floret usque in Octobrem; corolla flavescenti-viridis;

folia viridissima nitidula, costis flavicantibus; m. Nov. fructifera.

- Species hic enumeratæ omnes ab incolis „Almecega" vel

rectius „Al meceguei ra* denominantur; substantiam cerlam

m proferunt, quæ terebinthinam valde redolet et

jdium maximi pretii habetur; arbores vel sæpius

cortice vulgo ut in Fago silvestri lævi cinereo:

Fam. Anacardiaceæ,

Terebinthacearum Jussieu, Gen. 368; Cassuvieæ Anacardiaeeæ^

R. Brown Tuck. Cong. il; Kunth Ann. se. nat., 1" ser., 11,

.333; DC. Prod. II, 79, trib. 1 et 3; Hartling Ord. nat. 395;

Spach suites å Bufl"on II, 229. — Anacardiaceæ Endlicher Gen.

1127, Ordo CCXLV; Benth. et Hook. Gen. 415. Leon Mar-



Gen. 372. — L. March. loc. cit. 32, 161 (Incl. Ta-

)Iet, PI. Guian. , I, 470, t. 188. Joncgueiia Scbreb.;

T. guianensis Aubl. loc. cit.

Lagoa Santa, a cl. Lund lecta.

•egulares, o-rarissime 4-meri. Calyx parvus gamophyllus,

undis persistentibus, æstivatione

discretis adspersus. Petala 4— o libera

erecta patentia, in floribus masculis valde reflexa, lobis calycis

4-plo longiora oblongo-acuta lobis calycis alternantia, æstivatione

imbricata. Stamina 10 libera, sub disco inserta, oppositipetala

paulo breviora, dlamentis subuiatis, antheris dorsifixis biloculari-

bus birimosis introrsum dehiscentibus, puncto nigro ad apicem

connectivi donatis, in masculis exserta, in foeinineis autem inclusa

petalis muUo breviora. Discus hypogynus in masculis crassus

superne 10-sulcatus, in femineis vero cupularis pulvinarisque,

ad marginem lO-crenatus sulcis anle staminorum filamenta

exaratus. Ovarium liberum in floribus masculis eiToetum, fere

inconspicuum 5 stylis stigmatiferis notatum; in femineis liberum

sessile oblongum uniloculare; styli 5 stigmatibus capitatis extrorsis.

Ovulum prope apicem loculi lateraliter pendulum. Drupa ^o cent.

longa, ovoidea stylis persistentibus. Semen pendulum. Embryo

cotyledonibus plano-convexis apice acutis, radicula supera bre-

Arbor sæpius 20—40-pedalis, cor

Flores breviter pedicellati inOorescentiis «



adspersis. — Folia itnparipinnata (15—25 cent. long., 2cent. lata)

3—5— 7-foliolata ; foliola in rachide striata opposita, obovalia,

apice obtusa vel acuta vel emarginata, basi in petiolos decurrentia

fere sessilia, pinnatinervia nervis subfus vix prominentibus,

brunnea, omnino glabra, margine integra subtus revoluta.

Var. T. Pao pombo major.

Inflorescentiae fere axillares, vastæ, paniculatæ. Folia im-

paripinnata 2—3—4-juga, 20—25 cent. longa, Foliola 7—

8

cent. longa, 2—3-lata. Rachis, petioli, petioluli, nervi nervulique

tum omnino glabra.

[Arbor, ad Lagoa Santa in marginibus silvarnm, in vir-

gultis, in silvulis secundariis „capueiras" denominatis etc. fre-

quentissima, inprirais locis subhumidis gaudere videtur; a Loran-

thaceis variis ex. gr. inprirais Phoradendro Perrotetii aliisque

speciebus magnopere petitur et e longa distantia oculos sese

pos cerrados" ingrediri vidi. Floret m. Jun.— Sept. el parcius

per plures alios qnni menses ex. gr. Nov. , Dec, Marlio; m.

Julio et Octobri evolutio frondis observata. Ab incolis »Påo

pombo'* V. „Fruta de pombo" denominatur („pomba'* esl

nomen columbarum variarum, „pombo" raas; ab his avibus fructus

appetuntur); horainibus usui minimo esl. — Etiam ad Caxuei-

rinha, Contagem, Piedade dos Geraes, inter Serra et

Palmeira et alibi provinciæ Minarum a me in itinere inter

Lagoa Santa et Serra da Mantiqueira observata; fere ubique

Phoradendris oppugnata : Warming.

Var. major, ad Lagoa Santa rara, ci

multitudine florum Qavescentium, foliis i

tura a formå principali valde diversum præbet, nec antea du-

bium raihi erat quin ad species duas bene dislinctas referend«



essent; formas transilum ab hac in principalei

quara vidi. Fructus esl drupa viridis obliqu

1 cm, longa; cotyledones rubescentes crassæ

rupte sursum recurvatæ, extus longiludinaliter

Warming.]

Gen. no. 1130; L. March. loc. cil. 50, 163: ind. Sarcotheca

Turcz., Duvaua K.

S. terebenthifolius Radd. fl. Bras. 20.

„dous irmaos", in silvulis ad montem Tijuca, m. Maio

—

Junio fructifera et florifera quoque: Lund, Warming. — Ad

Lagoa Santa rarissima, et in parte meridionali regionis solum

inventa; frutex vulgo 4— 8-pedalis; mense Aprili fructifera lecta;

baccæ rubræ, colore fere Ribis rubræ. — Inler Lagoa Santa et

Serra da Mantiqueira muUis in locis observata, ex. gr. ad Rio

Paraopeba, Mnioquim, Quilombo, Bom Fim, Piedade

dos Geraes, Brumado, Serra, Palmeira etc, m. Aprili—

Maio c. fruct. maturis et floribus; etiam in campis ut frutex

bipedalis fructifera observata: Warming.]

S. terebinthifolius v. Aroeira L. March. loc. cit. 161.

In vicinia Rio de Janeiro a cl. Lund lecta.

AstrdDiBin Jacq.

Stirp. Arner. 261, t. 181. L. March. loc. cit.:

-rodruon Allemao, Parishia



1. A. fraxinifolium SchoU. in Reich. Ic. exot. t. 205. —
Myracrodruon Vrundeuva All. trab. da covam. se. de expl. bol.

I, 3, t. 1, f. 2.

[In silvis ad Lagoa Santa hine illinc invenitur; arbor

elegans, Iruneo elato, corlice ut in Fago silvatica glabro cane-

scente, ramis ereeto-patentibus; mense Aug. foliis plane privatam

at inDorescentiis innumeris parvis fuseis onustam observavi; m.

Oct. frons nova prorumpit. Lignum maximi pretii est, quia

durissimum, fere ferreum appellandum, colore fusco ab alburno

Clare sejunctum; „Aroeira" incolis: Warming.]

2. A. graveolens Jacq. loc. cit.

[In silvis ad Lagoa Santa arbor rara; oh lignum appetitur;

tlorentem non inveni; „Gonzalo* v. „Gonzales do raato"

incolis. — In silvis montis Corcovado ad Rio de Janeiro

specimina legi, hue forte ut varietas ducenda, a cl. Saldanha

da Gama „Chibatan« appellata (cfr. etiam: Saldanha, Confl-

guracao e descripcao etc, I, 1865, p. 108 et 110): Warming.]

Trib. Rhoideæ.

Lkhræa Miers.

Trav. in Chili, II, 529.

1- L. Aroeirinha, nov. sp. Flores parvi regulares dioici

5-meri. Calyx gamosepalus parvus, lobis brevibus persisten-

tibus, æstivatione imbricatis. Petala 5 libera lobis ealycis 2—3 lon-

vatione valvata apice induplicativa.

introrsum debiscentes, dorsifixæ, oblongæ^ filamentis sub disco

insedunt. Discus perigynus, cupularis, 10-crenulatus exlerne-



10-salcatus ovarium cingens. Germen superum liberum

ile 1-Ioculare, 1-ovulatum. Styli 3 liberi erecti stigmalibus

e truncatis. Ovulum funiculo a basi loculi ascen-

denli suspensum. Drupa globosa, pisiformis, putamine osseo

vittato, epicarpio chartaceo. Seraen erectum, testa membranaceaj

cotyledonibus crassis plano-convexis, radicula supera recurva.

Arbuscula v. frutex raniis ramulisque cortice griseo. Folia

alterna, palmatim 3-foliolata vel 3-pinnata vel 5— 7-pinnata,

eslipuiacea. Petiolus (2—3 cent. longus) supra canaliculatus

limbo decurrenle marginatus, rachide articulato alatoque, foliola

(5—7 cent. longa, 2 cent. lata) penninervia, glabra, supra lævia,

sublus pallidiora hine indeque costis parallelis nolala marginata

integerrima coriacea.

[Circa Lagoa Santa ubique in virgultis et sepibus, in

raarginibus silvarum, in fruticetis juxta ripas lacuum etc. fre-

quenlissima; frutex vulgo 6— 10-pedaJis, nunc altior, 'nunc in

campis quoque ut frutex bipedalis inventa. Floret inprimis m.

Aug. Septembri; fructus jam m. Sept.—Dec. maturi; secundam flo-

rescentiam parciorem semel m. Aprili observavi; evolutio frondis

novæ ex parte uno tempore cum delapsu vetustioris m. Julio

et Aug., secunda parcior m. Nov.— Jan. visa; folia interdum

tamen biennia. Drupa matura flavicante- v. albicante-viridis.

„Aroeirinha" incolis, quibus nullius pretii est; dicitur exhala-

tiones ejus venenatas esse. Multis aliis in locis provineiæ Mi-

narum in itinere inter Lagoa Santa et Serra da Mantiqueira a

me observata: ex.gr. ad Caxueirinha, Contagem, Capella

nova, Mnioquinha, Rio Paraopeba, Quilombo, Bom
Fim, Piedade dos Geraés, Bruraado, Palmeira: Warm.]



Tribus Mangifereæ.

L. March. loc. cit. 185.

Mangifera L. Gen. 278.

L. Spec. 1,200.

[„Manga«, „Mangue

in hortis plantata; folia ultra annum perdurant; gemmæ evi-

denter perulatæ; floret m. Aug. Sept, fronde nova haud evoluta,

gemnais nondum tumescentibus; m. Jan. fructus raaturescit. Va-

rietates raultæ inveniuntur, mihi taraen haud cognitæ, ex. gr. :

Manga do jasmim, Manga Itamaraucå, Manga do coco

leite, Manga do præsidente etc. etc: Warming.]

Rottb. hafn. II, 252. L. March. loc. cit. 189: incl. Acajuba

Gærtn. fruct. 1, t. 40, Cassuvium Lmk. Diet. I, 22, Illust. 1. 322,

Monodynamus Pohl PI. bras. II, 67, t. 144, Rhinocarpus Bert.

mss. en Kunth loc. cit.

i. A. occidentale L. Spec. 548.

[Ad Rio de Janeiro et Lagoa Santa culta; in silvulis

maritimis, „restinga* appellatis, prope Rio specimina m. Junio

florentia legi; „Cajii" incolis; Warming.]

2. A. humile S. Hil. ann. se. nat. 1" sér. II, 335.

[Ad Lagoa Santa in campis tam sterilioribus petrosis quam

„cerrados** frequens ; etiam in virguitis silveslribas visum : e

irunco subterraneo crasso tortuoso lignoso cicatricibas notato m.

Junio—Julio rami florenles simplices pedales erumpunt, qui in-

cendiis quotidianis camporum semper succumbunt; specimina

autera quæ non attingit ignis devastans, super terram sustinent

et anno subsequenti novos ramos evolvunl frutices ita bi-tripe-

dales formantes, dum ignis hos quoque devorat. Floret m.

Julio et Octob. , sed inprimis Aug. et Septembri: petala albido-
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rosea v, flavicante-albida basi purpureo-striata; fructiferum m.

Octobri—Dec; annno 1864 fere nullos fructus protulit, dum

annis 1863 et 1865 magnam horum copiam inveni. „Cajii'*,

cardiutn occidentale usui est; relatione fructus inter varietates duas

djscernunt, quas „branco" et ^vermelho* denominant. — Ad

Piedade dos Geraés quoque observafa: Warming.]



Videnskabelige Meddelelser
fra

den natnrhistoriskc Forening i Kjdbenha?n.

Tredie Aarti.

1873. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nf. 5—8.

En Art fra Nuliden af den miocene Koralslægt

Cladangia: C. exusta (Stp. m sched.).

Dr. CUr. Lutken.

Uet voksende Kjendskab til de europæiske Haves nulevende

Koralfauna har raedfort den Erkjendelse, at adskillige Slægter,

ja endog Arter, som tidligere ansaaes for aldeles uddode, endnu

findes i de vor V'erdensdeel omgivende Have, i Almindelighed

paa slorre Dybder.

Jeg kan foroge Kundskaben ora den nulevende Koralfauna

med en Art af Slægten Cladangia M. E. «fc J. H.*), af hvilken man

cene) Periode; al Cl. exusta skulde falde sammen som Art

(i dette Begrebs sædvanlige Betydning) med Cl. semisphærica

(Defr.)**) eller med Ci. con/'erta (Reuss)***), er dog mindre sand-

synligt, uagtet Fremstillingerne af disse Fortids-Arter i de fleste

væsenlige Punkler slemme meget noie overens med den forelig-

(Årch. da Museum).



gende Art fra Nutiden. En umiddelbar Sammenligning har jeg

ikke kunnet anstille med nogen af dem.

Af den omhandlede Koral fandtes der fra ældre Tid flere

Exemplarer i alle de tre nu forenede Samlinger (Universitetets

zoologiske, det kongelige naturhistoriske og Christian Vlll'des

Museum). Den danner, naar den er ude over et vist ung-

dommeligt Udviklingstrin, uregelmæssige, afrundede, knoldeagtige

Masser af hojst 3—S'/s Tommes Tvermaal og en Hojde af hojst

IV4 Tomme. De nogenlunde kredsrunde eller lidt aflange Polyp-

celler eller Bægere, der sædvanlig have et Tvermaal af c. 5 Mm.,

ere forbundne ved en fast, næsten porcellænsaglig Epilhecal- eller

Exothecaldannelse, der ved sin blaalig- eller gullighvide Farve

stikker stærkt af mod de sortebrune Polypceller, og som, skjondt

der kan være mange uregelmæssige Fordybninger og Udhulinger

i den, danner ligesom en forbindende Kaabe mellem alle Polyp-

bægerne, hvori disse ligesom ere nedsænkede, idet de i Alminde-

lighed kun med en lav Ringvold bæve sig op over dette „falske

Coenenchym"; stundom er dog deres Hojde over dette storre,

indtil 2 Mm., men Epithecalbeklædningen fortsætter sig ogsaa i

dette Tilfælde op ad Bægerets saakaldte „Mur" eller Ydervæg,

fortyndende sig jevnt mod dens Rand. Det viser sig da, at

Bægerels Ydermur er ribbet — Ribberne flade og afrundede, kun

adskilte ved fine Furer — , og endnu tydeligere træder dette

frem paa yngre Exemplarer, hvor de enkelte Bægere vel ere

beklædte af Epithecallagets lodrette Del, men hvor „Kaaben^

(dets horizontale Del) endnu ikke har dannet sig. Slige Exem-

plarer, hvor derfor de enkelte Polypbægere staae frit i deres

fulde Hojde (4—5 Mm.), kun forbundne ved Grunden ved en

tynd Kalkhinde, der ftilger alle Ujevnhederne paa den Skal, hvor-

paa Kolonien har fæstet sig, vilde man derfor meget godt kunne

henfore til Slægten Rhizangia (der ligesom Cladangia hidtil kun

alte uddode Arter).*) Hint epilhekale Coenenchymlag er i iivrigt

synes jo at være, at enten Ehizangia eller Cla-

or inddrages som selvstændig Slægtshenævnelse; jeg savner

Materiale til at gaae nærmere ind paa dette Sporgsmaal.



ikke solid, d. v. s. det udfylder ikke hele Rummet mellem Bæ-

grene, men danner flere (4— o) adskilte vandrette Lag over hin-

anden. Paa Exemplarer, der ikke have været udsatte for Slid,

ere baade Coenenchymets og Epithekets Overflade fint kornede

og Ribberne mere eller mindre erkjendelige i Mellemrummene

mellem Bægrene. Afstanden mellem disse er noget forskjelliig;

hist og her stode to eller tre umiddelbart op til hinanden, andre

Steder er Afstanden temmelig stor, d. v. s. storre end et Bæger-

tvermaal, men i Almindelighed er den noget mindre end dette.

' Bægerranden er svagt rundtakket af Ribberne og Skillevæggene

(Septal-Lamellerne); disse sidste ere næsten lige hoje og rage

ikke op over Bægerets Rand, men sænke sig svagt mod dets

Midtpunkt, dannende paa denne Maade en flad skaalformig For-

dybning. De ere som hos andre Cladocoriner meget rue paa

deres Sider saa vel som paa deres frie (ovre) Rand, der klover

sig ud i en Række rue Takker eller Spidser; Dannelser, der

kunde udhæves som en egen Pallisadekreds (saakaldte „pali")

findes ikke; men midt i Bægeret samle disse rue Takker og

Spidser sig tæt, ovenover hvad man paa mere slidte Exemplarer

erkjender at være en papillo-spongios „Stolte* (Columella) af ret

betydeligt Omfang, dannet ved Sammenvoxning og Sammenflet-

ning af Skillevæggenes centrale Udvækster og Forlængelser.

Skillevæggenes Antal er 24 eller derover, f. Ex. 32, sjelden

meget hojere, f. Ex. 42; deres ubetydelige Forskjel i Stiirrelse

— de primære ere dog undertiden noget tykkere og lidt hojere

end de andre — gjor det ofte vanskeligt at udpege de forskjel-

iige „Kredse« eller „Systemer" med Sikkerhed. Ved nærmere

Undersiigelse af de Bægere, der bedst egne sig dertil, vil man

dog finde, at der f. Ex. er udviklet 6 primære, 6 sekundære og

12 tertiære Septa (ialt 24), og at de tertiære ikke fortsætte sig

helt ind til Sti3tten, men boje af forinden mod de sekundære og

forene sig med disse; til disse 24 kommer da i mange Tilfælde

et storre eller mindre Antal Sepia af en fjerde ufuldstændigt

udviklet -Kreds«. .Traverserne« eller de endothecale Tverbunde



i de af de lotlreUe Straalevægge dannede Rum sidde temmelig

langt (c. Vio Mm.) over hinanden og ikke i samme Hojde i de

forskjellige Slraalerum; det overste Sæt danner Bunden i Bæ-

gerets ovre skaalformige Fordybning.

De to yngre Exeraplarer i vor Samling (tidligere i Chr. VIH's)

sidde paa slidte Skaller af ostindiske Muslinger {Dosinia og

Placunomia); de ere efter Dr. Morchs Mening temmelig sikkert

fra Trankebar. Jeg kan dog kun give Artens Hjem temmelig

ubestemt som „Ostindien", men tager vel neppe fejl i at anbringe

den i Lilloralbællet. Artsbcnævnelsen hidrorer fra Prof. Steen-

strup, som i sin for mange Aar siden begyndte Revision af

Universitetsmuseets Koraller havde betegnet den som y^Cladocora

cxusfa"; det er maaske ikke nodvendigt at tilfoje, al Henforelsen til

Cladocora var fuldkommen rigtig for sin Tid, og at Artsbenævnelsen

har Hensyn til de morke Cellers ligesom „udbrændte" Udseende.

Jeg skal endnu bemærke, at Pourtales har beskrevet en

Form fra Floridas Kysler, der maa have megen Lighed med den

her beskrevne, men staaer nærmere ved Phyllangia. „Corallum

immersed in an expanded epithecal niembrane, forming several

successive stories , following the growlh of the coral. Primary

and secondary septa entire, those of the lower cycles denlicu-

late. Well developed pali in front of the terliairies. Columella

lamellar or papillose, not rauch developed". Den benævnes

Colangia immersa*) og maa være forskjellig fra den her beskrevne

Form og vel overhovedet fra Cladangierne ved Tilstedeværelsen

af T^pali^^ samt ved at de primære

Afbildningerne paa Tavle W A gjengive i lidt (

Slorrelse et ældre og et yngre Exemplar af Cladangio

Analyser.



Om Kragegylp. "O

(Meddelt den 4de April 1873.)

1 December Maaned 1871 blev jeg i Sondermarken ved Kjoben-

havn opmærksom paa, at store Strækninger af Skovbunden vare

bedækkede med noget, der paafaldende lignede Brudstykker af

Hestemog. Ved nærmere Eftersyn saa jeg, at disse Klumper

vare afrundede i Enderne, og at de hyppigst indeholdt smaa

Stene, Knogler af mindre Hvirveldyr, Brudstykker af Muslinge-

skaller etc. Klumperne mindede i Form og Storrelse om en

Svedskeblonime, deres længste Diameter varierede imellem 35 og

55 Mm., medens deres storste Tvermaal ikke oversteg 25 Mm.

Deres Mængde var saa stor, at en kyndig Mand anslog dem li!

10 Vognlæs. De Irembode et forskjelligt Udseende, eftersom de

i kortere eller længere Tid havde været udsatte for Veirligets

Indflydelse. Enkelte vare ved den atmosfæriske Fugtigheds Ind-

flydelse fuldstændigt oploste, og Smaastenene laa i smaa, afrundede,

redeformige Partier, omgjærdede af de losere og lettere Plante-

rester. Stenene vare alle glatte og de enkelte Knogler bare

tydelige Spor af at have været udsatte for et eller andet Dyrs

fordelende Virksomhed. Ved nærmere Eftersyn viste det sig

\i!lct holde Iagttagelsen tilbage, og da jeg ikke har kunnet finde den

optegnet 1 den mig tilgjængelige ornithologiske Litteratur, antager

jeg nt turde slutte, at den i ethvert Tilfæhle ikke kan betragtes som



nu, at Sondermarken hver Aften befolkedes af 4—5,000 Ravne-

fugle. Hovedmassen af disse \ar Krager, dog fandtes ogsaa

enkelte Ravne*), Alliker og Raager**). Det viste sig endvidere,

at det just var i de Strækninger af Skoven, hvor dette Kragetræk

tog Sæde om Natten, al Klumperne vare ophobede, medens de

forgjæves bleve eftersogte paa andre Steder. Der var altsaa den

storste Sandsynlighed for, at de nævnte Klumper vare Krage-

gylp. Jeg viste dette Gylp til Hr. Professor S teens trup, der

velvilligt meddeelte mig, at han tidligere havde modtaget noget

Lignende fra Proprietair deRamsault til Albertslund. Ved

at henvende mig til denne opmærksomme Iagttager erfarede jeg

nu, at de af ham indsendte Klumper rimeligt vare Raagegylp.

Med en sjelden Forekommenhed forsynede Hr. de Ramsault

mig nu Vinteren igjennem med det Materiale af Krager og

Raager jeg behovede. Jeg fandt i Gjennemsnit hvert andel In-

divids Muskelroave fuld af Dele af Hestemog blandet med ufor-

doiede Korn, Stene, Knogler, Brudstykker af Muslinger o, s. v.

formede i Klumper, der noiagtigt svarede til dem, jeg havde

fundet under Træerne. Da jeg saaledes havde skaffet mig Sik-

kerhed for Gylpens Ophav, forfulgte jeg dette Phænomen Aaret

rundt, iagttog Ravnefuglene i Kjobenhavns Omegn og sammen-

lignede mine Iagttagelser med, hvad jeg i Lobet af 25 Aar havde

iagttaget om deres Forekomst og Liv her paa Egnen.

Det Antal af Krager, der yngler i Kjobenhavns nærmeste

Omegn, er nu ikke stort. I Frederiksberg Have yngle efter Hr.

Statsrevisor Fischers velvillige Meddelelse aarligt 5—6 Par, og

i Sondermarken findes et lignende Antal. Tidligere har Kragen

ynglet talrigere i Kjobenhavns nærmeste Omegn i en Strækning,
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der som en Bue strækker sig fra Classens Have og Kaslellet

over Glacierne paa den ene Side, og Haverne ved Blegdaras-

veien, Svaneraosegaard , Vodroffsgaard og GI. Kongevei paa den

anden Side. Hver af disse Ynglepladser blev og bliver endnu

daglig om Vinteren henad Eftermiddagen besogt af de fra Sundet,

Kjobenhavn og Glaciet til deres Nattekvarteer i Sondermarken

(og Fredtriksberg Have) tilbagevendende Krager. Lidt efter lidt

samler den ene Skare efter den anden sig henimod Morkningen

i Frederiksberg Have, der paa den Tid gjenlyder af utallige

Skrig. Lidt senere lette enkelte Flokke og kredse over Hvile-

pladserne i Sondermarken. Derpaa vende de tilbage til Sam-

lingspladsen, og snart lofter nu en umaadelig Flok sig og flyver

atter speidende i Kredse, indtil de have forvisset sig om, at

ingen Fare truer, hvorpaa de taust og lydlost slaae lige ned i

Trætoppene. Vingernes Susen og deres sagte Slag paa Grenene

i det Oieblik Fuglen sætter sig, er den eneste Lyd, man horer.

Sammenholder man det enorme Antal af Krager, der findes

her om Vinteren, med det ringe Antal af ynglende Krager,

maa man enten antage, at alle Kragerne fra en vid Omkreds

samles her om Aftenen, eller ogsaa at det er Vintergjæster fra

nordligere Egne. Mod den forste Antagelse taler Erfaringen,

idet man overalt, hvor der findes storre Træsamlinger, finder

Krager samlede om Natlen. Ganske vist vende de ikke saa

regelmæssigt tilbage til de mindre Træsamlinger, de udeblive

ofte een eller flere Nætter, men Mængden for hver enkelt Egn

bliver dog altid betydelig storre end de ynglende Pars. I Vin-

teren 1872—73 var Befolkningen i Sondermarken kun halv saa

stor som den foregaaende Vinter, og Vinteren var meget mildere,

et Forhold, jeg antager man ikke maa lade ude af Betragtning,

Graakragens Ynglegrændse mod Syd falder vel ingen Steder

mere end 3—4° Syd for Kjobenhavn og det er saaledes rime-

ligt, at vi ligge indenfor Variationernes Grændser. Vore danske

Krager ere vistnok, som Fischer (Naturhistorisk Tidsskr. 3die R.
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8de B.) mener, i Almindelighed Standfugle, ialtfald er det sikkert,

at Kragerne blive paa Steder, hvor Næringen er rigelig.

Saalænge Veirliget om Efteraaret er mildt og Jorden ikke

er frossen, er der rigelig Næring for Kragerne paa Markerne.

Naar det begynder at fryse, begive de sig hyppigt til Stranden

og soge Strandsnegle og Blaamuslinger, hvilke sidste udgjore

deres Hovednæring, saalænge Kysten ikke er tillagt*). Paa

samme Tid sees de hyppigt paa Landeveiene og ved Husene

spisende Hestemog, og nu begynde de ogsaa at hjemsoge Korn-

stakkene, Det er paa denne Tid, at Gylpningen bliver hyp-

pigere, og dette tiltager i samme Grad som Vinteren bliver stren-

gere og Foden knappere. Saalænge Strandbredden endnu er fri

for lis, indeholder Gylpen Brudstykker af Snegle og Blaamus-

linger i overveiende Masse. Eftersom Kysten bliver tillagt, af-

tage disse i Mængde, og man finder færre og færre Rester af

Dyr, medens Rester af Affald fra Kjokkenerne vise sig i til-

lagende Mængde; Knogler af Torsk, Rodspætter, Hornfisk, enkelte

Sildeknogler, smaa Knogler af Fjerkræ og overhuggede Brud-

stykker af storre Dyrs Knogler blive nu hyppigere. Hoved-

massen af Gylpen dannes dog næsten altid af Hestemog eller

Avner fra Laden. Det Korn, de samle ved Laden eller pille i

Stakken, kunne de saa godt som ikke fordoie , men gylpe det

op i en svagt opblodet, sjeldent halvknust Tilstand. En sjelden

Gang har jeg fundet Gylp, der bestod af Korn alene. Naar

Kulden begynder at indfinde sig om Efteraaret, flokkes Kragerne

og vise sig pludseligt i et storre Antal. Jeg antager, at delte

hidrorer fra de fiirste Vintergjæstcr fra Sverrig, Gjæster, der

senere, hvis Kulden bliver for stærk, rimeligviis drage videre

mod Syd, medens andre mere haardfore fra nordligere Egne

enten tidligere ere ankomne eller ankomme med det tiltagende

Frostveir. Om Foraaret viser her sig atter et Kragefræk for

Fischer har meddelt mig, at tian tidlig



eller efter at de store Masser af Krager, som have havt Vinler-

ophold her, ere forsvundne. Det raaa antages at beroe paa Tem-

peraluren, om det fra Syd ankommende Træk opholder sig læn-

gere Tid her eller ikke. Naar Marken er toet og der er Orme

nok al faa, blive Gylpene sjeldnere. Dog findes de af og til

hele Sommeren igjennem. Dette gjælder dog maaskee kun for

Kragens Vedkommende; jeg har i alt Fald forgjæves om Som-

meren sogt efter Gylp under Raagcns*) Reder paa Albertslund,

hvor flere hundrede Par yngle, og Eieren har ligeledes for-

gjæves sogt deres Gylp hele Sommeren.

Kragerne og navnlig Raagerne beskyldes almindeligt for at

gjore Skade ved at pille Udsæden af Marken. Del er dog, saa

vidt mig bekjendt, aldrig blevet constateret, at Sæden faldt tyn-

dere ud paa de Steder, hvor Kragerne eller Raagerne fortrinsvils

opholdt sig. Hr. de Ramsault har meddeelt mig, at Sæden

kom til at staae fuldkomment ligesaa tæt paa de Pletter, Raa-

gerne i Hundredtal daglig igjennem flere Uger havde besogt,

som paa den ovrige Mark. Raagen beskyldes tillige og vistnok

ikke altid ganske uden Grund, for at pille den unge „mælkede*

Kjerne ud af Axene. Proprielair Hage til Lundforlundgaard

har saaledes for tre Aar siden viist mig en Plet paa en Byg-

mark, som en Raageflok havde berovet Kjernerne under et Op-

hold paa lo Dage, efter hvilken Tid den blev forjaget. Lignende

Iagttagelser skulle være gjorte i det nordlige Fyen. Da nu

imidlertid noget saadant aldrig er iagttaget i Glostrupegnen,

hvor Raagerne i flere Aar i Træk have opholdt sig i saa stort

et Antal, er det rimeligt, at Raagen kun, naar der er trang Tid

paa dyrisk Fode, angriber del umodne Korn om Sommeren, lige-

som Kragen under lignende Omstændigheder angriber Korn-

stakkene om Vinteren. For Kragens og Raagens Vedkommende

er det sikkert, at de gylpe det modne Korn ufordoiet op; jeg

mangler Iagttagelser for Raagens Vedkommende med Hensyn til

*; Haageiis Gjlp er mindre end Kragens og spidsere i Enderne.



det halvmodtie Korn. Ur. de Ramsault har meddeelt mig, at

han en eneste Gang har seet Raagen pille sexradet Byg, 4—

5

Dage forend delte blev hostet, aitsaa efterat det havde ophort

at være mælket. Uagtet Raagerne meget ofte sidde paa den af-

huggede Sæd og paa Hobene, bar det dog aldrig, trods al mulig

Opmærksomhed og Eftersogen, kunnet sees, at der var pillet

af Kjernerne. Det maa vel aitsaa betragtes som sjeldne, endog

meget sjeldne Tilfælde, at Raagen gjijr Skade ved at pille Korn.

1 en Egn, hvor saa betydelig en Raagekoloni har slaaet sig ned,

kan det ikke godt tænkes, at j^ Skaden ikke skulde bemærkes,

saameget mere som Landmanden som Folge af Traditionen hader

Raagen, eller ialtfald seer paa den med mere mistænksomme

end venlige Blikke. I Glostrupegnen trænger den Overbeviisning,

al Raagen er en meget nyttig Fugl, nu mere og mere igjennem

hos Landmændene.



Bemærkninger om Bægeret hos Kurvblomsterne.

(Meddelt i Moderne den 6te og Itte Juni 1873.)

1 ^Videnskabelige Meddelelser fra den nalurhisloriske Forening

i Kjobcnhavn", 1872, S. 186—203, har Dr. phil. Warraing

fremsat en Kritik over Dele af mit Arbeide „Bægeret hos

Kurvblomsterne, et histologisk Forstig paa at hævde

Udviklingens Enhed i Planteriget", et Arbeide, der flndes

i „Botanisk Tidsskrift«, 1872, S. 1—120. Jeg skal i det Fiil-

gende forsoge paa at godtgjore, at denne Dr. Warraings Kritik

i alt væsentligt er ubefoiet. For jeg gaar over til Hovedsagen,

skal jog tillade mig at fremsætte et Par rent personlige Bemærk-

Dr. Warming og jeg have for kort Tid siden haft Leiligbed

til offentlig at skifte Ord sammen om videnskabelige Sporgs-

maal, der slaa i nogen Forbindelse med den foreliggende Sag.

Jeg skulde ikke have berort dette, om ikke Dr. Warmings

Tone trængte til en Forklaring, om ikke Dr. Warming selv

havde hentydet dertil (Dr. W. S, 199, Anm.), og om jeg endelig

ikke havde haft endnu en tredie Grund til at omtale Sagen; det

er nemlig sagt mig, al hint tidligere Ordskifte af Nogle opfat-

tedes som et personligt Sammenstod, hvilket lader formode, at

ogsaa dette Ordskifte kunde blive opfattet paa lignende Maade.

Jeg for mil Vedkommende maa bestemt protestere imod, al en



saadan Opfattelse er rigtig, og jeg haaber, at Dr.Warming for

sit Vedkommende vil nedlægge en lignende Protest. Dr. War-

ming og jeg leve saa at sige Side om Side, studere væsentlig

den samme Gren af den samme Videnskab, beskæftige os med

de samme eller dog nærbeslægtede Opgaver; det er da den

naturligste Sag af Verden, at vi jævnlig forhandle med hinanden,

kritisere hinandens Arbeider.

Idet man prover, om en Kritik er personlig eller ei , turde

det være nodvendigt, at vare sig for en Misforstaaelse. I den

videnskabelige Kritik, der ikke just er Anraelderkritik, er det

saa naturligt, at det dadlende Moment hyppigst træder frem.

Til Grund for al dadlende Kritik ligger en Art af Indignation.

Denne finder ikke noget sandt Udtryk i den „fjendtlige" Kritik,

men ligesaa lidet — ja endnu mindre — i den „venskabelige"

Kritik; det sande Udtryk finder Indignationen alene i den rent

objektive Kritik, der rolig og lidenskabslost, men tillige skarpt

og hensynslost dænger Argument paa Argument. Vilde man

paa Grund af denne Kritiks strenge Form opfatte den som ens-

betydende med personligt Angreb, turde det være, man tog feil.

Hvad Dr. Warmings her foreliggende Kritik angaar, rober

den ganske vist nogen Stemning hos Forfatteren; alligevel ser

jeg ikke, hvorfor den ikke skulde kunne opfattes blot som et

varmt Udtryk for den Dr. Warming eiendommelige Maade at

være objektiv paa (alene for et enkelt Partis Vedkommende raaa

jeg gore en Undtagelse; jeg skal senere nærmere omtale det).

Nu — i ethvert Fald — derom vil Dr. Warming og jeg

sikkert let kunne blive enige: at modes i et kraftigt: Kritiken

leve! — Hvad der har videnskabeligt Værd, skal nok blive

staaende trods Kritiken; og Avnerne — lad Krilikens Luftning

fore dem bort heller idag end imorgen!

Dr. Warming har særlig fremdraget to H<)vedpunkter:

I. Sporgsraaalet om Fnokkens morfologiske Værdi og H. Sporgs-



maalet om, hvorvidt Fnokstraalerne udvikles ved monarkiske Top-

celler. Da Dr. Warmings Kritik — som det snart vil vise

sig — paa de fleste Punkter er baseret paa en mangelfuld og

vilkaarlig Forslaaelse, nodes jeg til at behandle Sagen udforlig

I. Fnokkens morfologiske Værdi.

Ifolge min Vurdering er Fnokken et Bæger; Dr. Warming

kritiserer denne Vurdering og kommer til det Resultat, at Fnok-

ken er en Samling Trichomer. Ved Besvarelsen af det Sporgs-

raaal: hvilken Opfattelse er den rette? deler Opgaven sig natur-

lig i to Hoveddele: forst samle vi Alt, hvad der for Tiden

kjendes af Udviklingshistorie, vedrorende vort Sporgsmaal; stot-

tende os derpaa drage vi den Slutning, jeg vil betegne som

lutning fuldstændig tilfredsstiller den komparative

Morfologis Fordringer. Ved hele denne Undersogelse tages der

alene Hensyn til den haar-, fjer- og borsteformige Fnok; naar

det forst er godtgjort, at disse Fnokformer nodvendigvis maa

betegnes som Bægerformer, vil Ingen reise indvending imod, at

Slutningen udvides til at gjælde Fnokken i Almindelighed.

1. Umiddelbar Slutning.

Til en Begyndelse skal jeg bemærke, at, naar Dr. War-

ming opfatter de 5 Punkter, der opstilles i „Bægeret hos Kurv-

blomsterne", S. 115, som 5 Grunde, er dette en Misforstaaelse.

Efter at jeg forst har givet en almindelig Bestemmelse af Be-

grebet Trichom, vender jeg mig til Kurvblomsterne, griber her

1 enkelt Art, Cirsium arvense ^ og nævner i de 5 Punkter Alt,

hvad vi i Almindelighed for Tiden vide om Fnokken hos denne

Plante, dels med Hensyn lil Stedet hvor og Tiden naar Fnokken

dannes, dels med Hensyn til dens Forhold lil andre Bladforma-

tioner o. s. V. Skjondt nu saavel Stedets Form og Indhold som



hele Sammenhængen viser, al de 5 Punkter ikke uden videre

ere = o Grunde*), saa er dog Begrundelsen at sdge deri: saa-

ledes nemlig: de fem Punkter, tagne som Helhed, tale be-

stemt for, at Fnokken opfattes som Bæger; ergo er Fnokken

hos denne Plante et virkeligt Bæger. Idet jeg nu gaar over til

andre Kurvblomster med haar-, fjer- og borsteformig Fnok, finder

jeg intet Væsentligt forandret undtagen den anatomiske Bygning;

da der imidlertid i denne Henseende findes den mest gradvise

Overgang, sluttes heraf: disse Fnokformer have samme Værdi

som Fnokken hos Cirsium arvense^ en Slutning, der da udvides

til at gjælde Fnokken i Almindelighed.

Saaledes er altsaa den umiddelbare Slutning bygget i sioe

Hovedtræk; vi betragte nærmere dens enkelte Led.

a. rookken staar paa Bægerets Plads. (Dr. W, S. 193-196).

Naar vi hos en isoleret Slægt i Rosenfamilien, hos en Agrimonia^

finde et Antal Borster stillede tæt under Bægeret, vil Ingen

falde paa at sige: disse Borster staa paa Bægerets Plads; og

det fordi vi hos Agrimonia paa Bægerets Plads finde en Kreds

af Organer, der fuldstændig modsvare det Bæger, vi finde hos

andre Slægter i Rosenfamilien. Ganske anderledes hos Kurv-

blomsterne. I denne hoitstaaende Familie, hos hvilken vi absolut

vente at træffe et Bæger, finde vi paa Bægerets Plads intet

andet Organ end Fnokken; — saaledes er det — ikke hos en

enkelt Slægt, men i en uhyre Familie. Dette er el vigtigt Mo-

ment, der taler for, at Fnokken opfattes som Bæger. Al dette

) Hvorledes kan f Ex. Nogen finde Rimelighed for, at jeg umiddelbart

anforer det som en »Grnnd« til at opfatte Fnokken som Uæger, al

trenlvære gal; men det har dog veJ ingen Læser Ret til at forudsætte,

s;ialænge der kan være fornuftig Mening i Stedet, lovrigt indrommer

jeg, al jeg selv har nogen Del 1 denne Misforslaaelse, forsaavidt som

jeg kunde have udtrykt mig bedre; men derhos maa jeg bemærke, at



virkelig er saa, ses deraf, at Botanikerne stollede sig hoved-

sagelig herpaa, idet de lige til den nyeste Tid opfattede Fnokken

som Bæger („Bægerkrave").

Hvad mener Dr. Warming herom? Han forbigaar dette

Moment, og paralelliserer uden videre Forholdet hos Agrimonia

med Forholdet hos Kurvblomsterne.

Vilde Nogen indvende: paa Bægerets Plads slaar der vir-

kelig et andel Organ end Fnokken, nemlig Valken, — saa er

en saadan Indvending uden Betydning; — thi — der er ligesaa

lidt noget Modsætningsforhold mellem Fnokken og Valken, som

der er noget Modsætningsforhold mellem Lysekronen og den

Krog, hvorpaa Lysekronen hænger (en træffende Lignelse, jeg

har laant hos Dr. Warming). Saasnart man tillægger Valken

en særlig Betydning som svarende til et helt eller tildels under-

trykt (5bladet) Bæger, saa er man inde paa Hypothesens Gebet

o: den Sag vedkommer os ikke her. Hvad vi meget stærkt

maa vogte os for, er en Sammenblanding af Hypothese og umid-

delbar Slutning. (Stillingsforholdene vedkomme os ikke her.)

b. Dea enkelte Fnokstraales Bygning og Udrikling. Det er

i min Afhandling (S. 1—43) udforlig fremstillet, hvorledes de

forskjellige haar-, fjer- og borsteformige Fnokformer have en meget

forskjellig Bygning og Udvikling; dette dog saaledes, at der

mellem dem findes den mest gradvise Overgang, der kan folges

Celledeling for Celledeling. Ved denne Sammenhæng mellem

dem tvinges vi til at erkjende, at hvilken Slutning der saa drages

om nogen enkelt af disse Fnokformer, den samme Slutning maa

overfores paa dem alle. Vi nojes da forelobig med at betragte

en af de Fnokformer, der har hojesl Udviklingsgrad, Fnokken

hos Cirsium arverne. Taler denne Fnokforms Bygning og Ud-

vikling for eller taler den imod Bægerværdien?

For vi besvare Sporgsmaalet, maa vi forst gjore os folgende

klart: Der er Ingen (heller ikke Dr. Warming), der vil paa-



staa, at den Funktion at besorge Frugtspredningen ikke kan

overlades til Bægeret. Om man nu, efter at have gjort denne

Indromraelse, tilfojede: Bægeret maa derimod ikke forandre sin

Bygning saaledes, at det kan tjene hin Funktion, — saa gik

man ulogisk frem d: Om Nogen — efter at have gjort hin Ind-

rommelse — alligevel benyttede det som Argument mod Fnok-

kens Bægerværdi, at dens anatomiske Udviklingsgrad er lav, at

den enkelte Fnokstraale snart er haarformig, snart mangefliget

o. s. V. , kort sagt, at Fnokken i Bygning afviger fra det Bæger,

vi ellers pleje at træffe hos Femtalsplanterne (et Bæger med

en hel anden Funktion!) — saa slog han en Streg over Lo-

giken.

Men hvad Betydning vil da den enkelte Fnokstraales Byg-

ning og Udvikling kunne faa ved Besvarelsen af vort Sporgs-

Idet man indenfor Botaniken arbejdede sig frem til den Er-

kjendelse, at Grænsen mellem Stængel, Blad, Trichom o. s. v. er

relativ, gik Hofmeister i Spidsen. Denne Forsker har klart

fremsat Principet for, hvorledes man tor benytte et Organs Byg-

ning og Udvikling for derudaf at klare dets morfologiske Værdi.

„Handbuch« 1, S. 410 siger han: „Adskillelsen mellem Stængler,

Blade og Trichomer er relativ. Afgjorelsen af det Sporgsmaal,

om en given Plantedel horer til en af disse tre Kategorier, be-

tinges fremfor Alt af den Rigdom paa Organer af forskjellig

Dignitet, hvormed den Planteform, hvortil den givne

Plantedel horer, er udstyret"; strax efter lilfojer han: „Er

en Planteform temmelig rigt udstyret med sidestillede Organer

af meget forskjellig Skikkelse, maa de Fingerpeg benyttes, som

Udviklingshistorien og som Analogien med nærstaaende Arter

giver". Jeg har — som jeg tror i god Overensstemmelse med

Flertallet af Nutidens Botanikere — i min Afhandling ganske

sluttet mig til Hofmeister og hans Maade at se paa, idel jeg

indleder Slutningsafsnittet, hvori Fnokken vurderes, med at hen-
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vise til det citerede Sled hos Ho fm eis ter. (Se „Bægeret hos

Kurvblomsterne«, S. 112)*).

Naar nu Talen er om, hvorvidt Fnokken hos Cirsium arvense^

efter dens Bygning al domme, er en Bladdannelse eller en

Samling Trichomer, saa vender jeg mig ikke til Roser saalidt

som Bregner, men derimod til de Organer, der Ondes paa

samme (eller nærstaaende) Planteform. Ved nu at gjore delte,

finder jeg, at Fnokken (ikke blot gjengiver Fanerogamblade, men)

paa det nojeste slutter sig til den forudgaaende Bladformalion,

Kurvdækbladene, navnlig til de inderste Kurvdækblade.

Mellem den enkelte Fnokstraale hos Cirsium arvense og et

af de inderste Kurvdækblade hos samme Plante findes folgende

Lighedspunkter (se „Bægeret hos Kurvblomsterne«, S. 1—16;

36—40; 78—83): 1) Fnokstraalen saavei som Kurvdækbladet

har Topvæxt, Kandvæxt og Intercalarvæxt; 2) det Celledelings-

schema, der findes i Fnokstraalen, gjenfindes i den overste Del

af Kurvdækbladet; 3) i Fnokstraalen som i Kurvdækbladet an-

lægges 1 Karbundt; 4) i Fnokstraalen som i Kurvdækbladet gaar

Spidsens Væv snart over til „Dauergewebe", formorkes ved

Væv endnu en lang Tid er virksomt saavei ved Celledeling som

(navnlig) ved Cellestrækning (dette er en meget mærkelig Ka-

rakler, der gjenfindes i Kronbladene, Stovbladene og Frugtbladene

hos samme Plante); 5) saavei Fnokstraalen som Kurvdækbladet

er SJ metrisk; delte viser sig baade i Organets Form (flad Inder-

side, stærkere hvælvet Kygside) og i Karbundtets Stilling, lige-

som og denne Symetri falder sammen med Stillingens Symelri.

Hertil kan endnu — idet vi lage nærstaaende Arter i Betragt-

ning (allsaa lovligt!) — fojes folgende Lighedspunkter: 6) hos

Fnokstraalen som hos Kurvdækbladet voxer Randlinien paa begge



Ql: 7) de Icellede Haar langs Fnok-

nedsligende Orden; hos de Arter,

hvis Kurvdækblad i Randen bærer Cilier eller Tænder, udvikles

disse ogsaa i nedstigende Orden.

Alle de her nævnte Forhold findes fremstillede i min Af-

handling undtagen 7). Man maa være opraærksom paa , at de

nævnte Forhold enten slet ikke eller kun loselig slaa i Forbin-

delse med den særlige Omstændighed, at Fnokken er er Flyve-

apparat; delte vil ses deraf, at Fnokstraalen efterhaanden mister

næsten alle Overensstemmelser med Kurvdækbladet — efter-

haanden som Flyveapparafel „forbedres"; — dette gjælder navnlig

om Lighedspunkterne 2), 3), 4) og 5).

Det vil da ses, at Fnokken hos Cirsium arvense, hvad Byg-

ning og Udvikling angaar, slutter sig meget noje til Kurvdæk-

bladene*) o: „indordner sig paa naturlig Maade i den

hele Række af Bla dformati on er" („Bægeret hos Kurvblom-

sterne«, S. 115). Hvad mener nu Dr. Warming herom? —
Han overser væsentlig, at dette Punkt, Hovedpunktet, exi-

slerer, og anforer kortelig (Dr. Warming, S. 201): „Denne

Grund kan stryges". Dr. Warming tror nemlig, at han allerede

har imodegaaet delte Punkt, men det er en Vildfarelse; Dr.

Warming har væsentlig kun berort 1 Forhold, at Fnokstraalen

er i Besiddelse af Karbundt. Det kunde sefvfolgelig ikke falde

ment"**) og der findes ikke i mit hele Arbejde nogen Udtaleise,

hvoraf sligt kan sluttes; det vilde slemme slet med min noje

Tilslutning (og Henvisning) til Ho fm eis ter, som og være stik

imod den Hovedtanke, jeg soger at udvikle (»Bæg. hos Kurvbl."

S. 118). Af den hele Maade, hvorpaa Dr. Warming behandler

Selvfolgelig ere her de smaa, specielle O

væsentligere Betydning end de storre.

At jeg har tænkt mig det som et Moment,

oplysende Note i .Bæg. hos 1
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Sagen (Dr. Warraing, S. 189— 193), synes det at fremgaa , at

han ikke fuldkommen er paa det rene med, efter hvilket Princip

man egentlig bor gåa frem ved Afgjorelse af Sporgsmaal som det

foreliggende; Dr. W ar min g synes ikke ret at have forstaaet

Hofmeislers Grundanskuelser (sammenlign Dr. Warming,

S. 159—160, J89—193 og 203—205 med Hofraeisters „Hand-

buch« I, S. 408—416). Havde del været Tilfældet, saa havde han

vel ogsaa forstaaet mig og mærket sig de specielle Forhold i min

Afhandling, der nodvendigvis her maatte blive de bestemmende.

Det er klart, at et lille Ord i Slutningen af en Afhandling ingen

Betydning har i og for sig, men j

den forudgaaende Afhandling; og

som bekjendt for den Læser, der

Vi slaa nu altsaa dette fast: Dr.

overset Hovedargumentet for, at Fnokk(

Bæger.

C. Fnokkens Stillingsforbold. Det Lidet, vi for Tiden vide

om Fnokkens Stillingsforbold, er ikke af den Natur, at det kan

tale for saa lidt som tale imod Fnokkens Bægerværdi. Jeg har

derfor i min Argumentation ingen synderlig Vægt lagt derpaa.

Imidlertid begynder jeg Argumentationen („Bæg. hos Kurvbl.**,

S. 112) med i Almindelighed at henvise til mine Forgængeres^

særlig Buchenaus, Koehnes og Hofmeister s Undersogelser

af Fnokkens morfologiske Udvikling, Undersogelser, der som

bekjendt næsten udelukkende behandle det Sporgsmaal: Hvilke

Regler gives der for Fnokkens Stillingsforbold? Ved min Ar-

gumentation gaar jeg ud fra Kjendskab til disse Undersøgelser,

hvorhos jeg — efter min Henvisning — er beretliget til at

forudsætte hos Læseren et lignende Kjendskab.

Hvad véd man da om Fnokkens Stillingsforhold?

For det forste dette: Fnokstraalerne ere ordnede i 1 eller
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Oere Kranse, i-n Regel , hvorfra der for Tiden ikke kjendes en

eneste Undtagelse*).

flvad dernæst angaar Forholdet mellein Fnokkens Kranse

og Kronens oleddede Krans, have vi folgcnde Oplysninger om

Kurvblomster med Fnok i o— mangeleddede Kranse (smign,

Buchenau: „Verhandi. der Senkenb. Gesellsch." 1854, S. 105;

id. „Bot. Zeil." 1872; Koehne: „Uebcr Bluthenentw. bei den

Compos.« 1869: Hof racister; „Handbuch" I):

1) Hos 2 Arter, Gaillardia rustica og Catananche coerulea^

danner Fnokken en regelmæssig Sleddel Krans, der alternerer

med Kronen; hos den forste af disse kan der undertiden fore-

komme en Forskydning (Koehne, S. 31). 2) Hos Carduus

crispus ere Fnokstraalerne ordnede i flere mangeleddede Kranse;

i den overste af disse anlægges forst 5 Fnokstraaler, der alternere

med Kronen, hvorefter der mellem disse senere indskydes flere

Fnokstraaler, der med de oprindelige 5 danne 1 raangeleddet

Krans; forovrigt er Intet nærmere bekjendt om Antal og Stillings-

forhold (Koehne, S. 31); efter Koehne (S. 32) slutter sig

hertil leranthemum annuum, der har 1 enkelt flerleddet Krans,

af hvis Led ftirst anlægges 5, alternerende med Kronen {smIgn.

Buchenau, S. 121), ligesom det efter Koehn es Fremstilling

(S. 30—31) og min Korrektion („Bæg. hos Kurvbl.", S. 24—31)

er sandsynligt, at Forholdet hos Taraxacum svarer til Forholdet

hos Carduus**). 3) Hos 1 Art, Cailxsle-phm chinensis, anlægges

*) Af tilsyneladende Undtagelser gives flere, f. Ex. Lactuca- og

straale dannes af en Hovedstamme og flere sidestillede Haardannelser;

disse sidste ere undertiden mindre regelmæssigt ordnede, hvoned til-

syneladende Fnokstraaltns Kransstilling bliver brudt. At Fnok-

straalerne virkelig ere knippeformige, kan iagttages umiddelbart ved at

folge Udviklingen - selv hos en Art som Senecio vulgaris (hvilken

sig som Led i den regelmæssige og smukke Wetamorfoserække, Fnok-

ken viser os (»Bæg. hos Kurvbl.«, S. 19—35).
**) Som et smukt Exempel paa Kunrblomsler med Fnok i mangeleddede
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oprindelig en Kreds af „mere end o Fnokstraaler med en tem-

melig uregelmæssig Stilling"; mellem disse oprindelige Led ind-

skydes snart flere (Koehne, S. 30). 4) Hofmeister angiver

(Handb. I, S. 468), at hos Centaurea Scabiosa findes Fnokstraa-

1erne ordnede i flere toleddede Kranse, hos Hieracium i 1

mangeleddet Krans, hos Sonchus i 1 loleddet Krans, hos Cen-

taurea Jacea i 1 lOleddet Krans (om denne sidste er dog at

mærke Buchenaus ubestemte Angivelse S. 125); lignende An-

givelser flndes hos Buchenau i „Bol. Zeit.« 1872 samt i for-

skjellige Haandboger; i intet af disse Tilfælde oplyses der noget

om Forholdet mellem Kronens Krans og de Kranse, Fnokken

danner. o) Om den store Masse af Kurvblomster med Fnok-

straaler i o-mangeleddede Kranse vides Intet; blot erindre vi

os endnu dette, at den tilsyneladende Uregelmæssighed, der

fremtræder deri, at Fnokstraalernes Antal varierer stærkt hos

Slægter som Senecio^ Lactuca, Sonchus o. s. v. bar fundet sin

naturlige Forklaring (,Bæg. hos Kurvbl.", S. 29—30).

Hvorvidt taler nu del, vi vide om Antal og Stillingsforhold i

Fnokken hos Kurvblomsten med Fnokken i 5-mangeleddede

Kranse, for eller imod Fnokkens Bægerværdi? Forst klare vi

os Folgende:

Som for udtalt, vil Ingen nægte, at jo den Funktion, at be-

sorge Frugtspredningen, kan overtages af Bægeret; og forsaavidt

man nu gaar logisk frem, maa man da selvfolgelig ogsaa ind-

romme Bægeret Ret til at forandre sit Bladantal og sine Stil-

lingsforhold saaledes, at det kan tjene hin Funktion.

Det, vi have al undersoge her, er da nodvendigvis kun

dette; Ordner Fnokken sig, hvad Stillingsforholdene angaar, paa

en naturlig Maade ind i Rækken af Bladforraationer, eller gjor

den det ikke?

Efter de Bladstillingslove, vi kjende den Dag idag, kan en

lOleddet Krans folge umiddelbart efter en 5leddet, ligesaa en

15leddet, 20leddet, 25leddet, mangeleddet Krans efter

en oleddet; dette dog saaledes, at der gives et bestemt ind-
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byrdes Forhold mellem to paa hinanden folgende Kranse. Frem-

deles: Efter de Love, vi kjende den Dag idag, kunne de enkelte

Led i samme (Blad-) Krans anlægges paa forskjellig Tid; saaledes

kan i en lOIeddet Krans de 5 Led anlægges forst, medens der

senere i Mellemrummene mellem disse Led indskydes 5 nye, der

tilsammen med de oprindelige 5 danne 1 enkelt lOIeddet Krans,

o.s.v. (Se Hofmeisler: „Handbuch'' I, S. 462-482, hvor

langt mere indviklede Exempler gives).

Betragte vi nu den nys givne Statistik, se vi, at alle de

Tilfælde, der nævnes under 1), 2), 4) og 5), enten ere fuld-

kommen regelmæssige eller efter det lidet, vi for Tiden vide om

dem, kunne være regelmæssige (vi erindre dog, at vor Kundskab

er hoist mangelfuld!); der bliver da kun en eneste Art, Calli-

ttephus chinensis^ tilbage som sikkert Exerapel paa et uregelmæs-

sigt Forhold. Se vi forelobig bort fra denne ene Art (som vi

tager med i det fulgende), er der da hos Kurvblomster med

Fnok i 5-mangeleddet Krans ikke nogetsomhelst i Slillingsfor-

holdene bekjendt, der taler imod Fnokkens Bægerværdi.

Noget anderledes synes Forholdet at stille sig hos Kurv-

blomster med Fnok i 2-faaleddet Krans. Vi kjende Forholdet

hos 4 Arter: Uidens tripartita og Coreopsis auriculata have 2

Fnokstraaler, stillede til hojre og venstre (Koehne, S. 32—33;

hos Hidens findes underliden flere Fnokstraaler); Helianthus an-

nuus og Actinomeris have 2 Fnokstraaler, stillede tilbage og fremad,

(Koehne, S. 33); hos ingen af disse Arter siaa Fnokstraalerne

udfor Kronens Mellemrum. Vi kjende da altsaa o Arter, hos

hvilke Fnokstraalernes Stilling er uregelmæssig. Angaaende disse

Arier bemærke vi nu: a) De udgjore en ringe Brokdel af Kurv-

blomsternes uhyre Familie, b) Vi kjende i uomtvistelige Blades

Stillingsforhold adskillige Uregelmæssigheder, der vel kunne stilles

ved Siden af Uregelmæssigheden her (se Hofmeister: „Handb.*

1, S. 462— 68); man kalder det Forskydning, og hvad er der da

egentlig ivcjen for at antage en saadan Forskydning her i Fnok-

ken? vi se jo endogsaa, at hos flere af de nævnte Arter kræver
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Frugterne er flade; Fnokken ere et Hefteapparat ; i god Overens-

stemmelse hermed ere de 2 Fnokstraaler stillede ved den flade

Frugts lo yderste Hjorner, netop de Steder, hvor de kunne

indtage en hensigtsmæssig Stilling. (Endnu erindre vi os

Koehnes Antydning af, at de 2 enlige Fnokstraaler hos nogle

af disse Arter muligvis kunne betragtes som Forblade.)

Samle vi nu Alt, hvad der vides om Stillingsforholdene i

Fnokken, skjonner jeg ikke rettere, end at enhver upartisk Dommer

raaa idetmindste indromme foigende: Det lidet, vi for Tiden vide

om disse Forhold, taler vel ikke absolut for, men ligesaa lidt

afgjorende imod Fnokkens Vurdering som Bæger o: forsaavidt

der andensteds fra raaatte reise sig vægtige Argumenter for en

saadan Vurdering, kunne Stillingsforholdene ingen afgjorende Van-

skelighed volde*).

Hvad mener nu Dr. Warming herom? Dette, S. 194:

„Der er dog vist (ellers) intet Bæger i det ganske Planterige,

hvis Blade ikke staa enten i Spiraler eller Kranse .... Fnok-

straalerne have ingen regelmæssig og lovbestemt Stilling". S. 197:

„Skulde der da intetsteds i hele den lange Formrække, ikke i

1 eneste Slægt, end ikke den, hos hvilken Bægeret er mest op-

rindeligt, være Spor af regelmæssig Bladstilling?«. S. 203:

„Fnokstraalerne ere stillede paa aldeles ubestemt Maade".

S. 200: „Lemmer komme til Udvikling saa hist og saa her i

en broget Blanding og Uorden«.

Disse tydelige og klare Udtalelser, der stride meget stærkt

imod den ovenfor givne Fremstilling, begrundes saaledes (Dr.

Warming, S. 194—195):

Isle Maade: Der henvises til en almindelig Udta-

lelse af Buchenau i „Bot. Zeit.« 1872; men vi sporge jo om

Facta, og vi soge forgjæves i det citerede Skrift blot efter 1
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Kronen.

talelser, nemlig i min Afhandling, S. 29 og S. 115; hvorhos

Dr. Warming to Gange (S. 37 og S. 43) udforer Regnestykket:

temmelig regelmæssig = temmelig uregelmæssig (== uregelmæs-

sig paa det forst nævnte Sted!). Naar jeg her taler om Uregel-

mæssighed, gor jeg det (paa samme Maade som det aabenbart

er Tilfældet med Buchenau paa flere Steder) i den Betydning,

at Leddene i samme Krans kunne udvikles paa forskjellig Tid; men

delte er jo lovlig Uregelmæssighed! En almindelig Udtalelse

kan jo overhovedet intet begrunde; maa vi bede om Facta

!

3dieMaade: Der henvises til, hvad „man selv« har set.

Dette fylder ganske vist lidt i Argumentationen, men synes for-

ovrigt uden Betydning. Maa vi altsaa bede om Facta!

4de Maade: Der henvises til Koehne, „S. 32—33 etc".

Her have vi endelig Facta; men hvordan benydes de? Koehne

giver en Oversigt over det om Slillingsforholdene bel<jendte (S. 29

—34). Han stiller Arterne under 7 Rubriker (a—g); i de 6

forste af disse sliller han de Arter, som enten ere regelmæssige,

eller som dog efter det Kjendskab , raan for Ojeblikket har til

dem, kunne være regelmæssige (undtagen Catlistephus chinensis);

i 7de Rubrik sliller han derimod de 4 Arter, jeg tidligere nævnte:

Bidens tripartita etc, hos hvilke Forholdet er uregelmæssigt. Dr.

Warming benytter nu Facta paa den Maade, at han forbigaar

de fiirsle 6 Rubriker, citerer alene 7de Rubrik; og her paa

bygges saa hans Skildring af, hvorledes Forholdet er hos Kurv-

blomsterne i Almindelighcdl — Altsaa: heller ikke her er der

nogen virkelig Begrundelse.

5te Maade: De knippeformige Fnokstraaler, der findes hos

visse Slægter, ere foran omtalte (forovrigt se „Bæg. hos Kurvbl.*,

S. 19—35); min Opfattelse af disse som knippeformige er saa

vel begrundet som muligt. Hvad gjor nu Dr. Warming? Ikke

i Kraft af Undersogelse (og dog, hvor let havde det ikke været



at undersoge et Par Arter I), men ved en lille personlig Be-

mærkning ryddes alt dette afvejen; han siger kort og godt (Dr.

Warming, S. 195) : „Det er et besynderligt Forsog af Hr. Lun d

paa at faa storre Regelmæssighed", hvorhos han tror, at jeg har

stottet hele min Udvikling paa en uheldig Figur hos Koehne
(Tab. II, Pig. 70) af Senecio cordaius, om hvilken jeg selv ud-

trykkelig har sagt; denne Art en af de mindst heldige Arter til

Undersogelse paa dette Punkt, hvilket jeg slutter af hin Figur,

der intet viser („Bæg. hos Kurvbl.«, S. 29). Jeg tror ikke, at

denne Fremgangsmaade, at rydde det, som generer ved Argu-

mentationen, afvejen ved Hjælp af Smaabemærkninger, er heldig.

Det vil nu altsaa ses, at ingen af de Maader, hvorpaa Dr.

Warming soger at begrunde sin Dora: Fnokken viser ikke Spor

af regelmæssige Stillingsforhold, — taaler at gjores til Gjenstand

for Kritik; vi faa da vel blive staaende ved den Afgjorelse, jeg

ovenfor har truffet.

Vi mærke os altsaa dette: Dr. Warming har aldeles "urig-

tige Forestillinger om Fnokkens Stillingsforhold og faar alene

derved disse til at tale imod Fnokkens Bægerværdi*).

d. Tiden naar fnokken dannes. Som bekjendi afjiægges

Fnokken efter hojere staaende Bladformationer, Vi bemærke her

blot, at denne Fnokkens sildige Fodsel staar i god Samklang

med dens Funktion, at agere Frugtspreder (Bægerets almindelige

Funktion, at dække de ædlere Bladformationer i Blomsten under

deres Udvikling, er dels overtaget af Kurvdækbladene, dels af

Kronbladene, hvilke sidste i Overensstemmelse hermed anlægges

forst af alle Blomstens Bladkredse). Fremdeles erindre vi, at

man for Tiden kjender talrige Exerapler paa, at utvivlsomme

Blade anlægges senere end hojere staaende Bladforraationer, uden
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mærke os da, at den Omstændighed, at Fnokken dannes sent,

helt vel tillader Fnokkens Opfattelse som et virkeligt Bæger.

e. lisdannelse af Fnokkeo. I de stærkt misdannede Blom-

ster findes paa Bægerets Plads faa brede, flade, griinne, „bæger-

bladlignende«, nogne Organer [der ganske ligne de misdannede

(frie) Kronblade, Stovblade og Ar], medens der paa samme Sted

i den normale Blomst stod mange haarformige, klorofyllose Or-

ganer, ofte forsynede med Haar, Udviklingshistorien viser, at

der er den mest gradvise Overgang fra 1 enkelt Fnokstraale til

1 enkelt af de saakaldte „bægerbladlignende" Organer; frem-

deles, at det Forhold, at de misdannede Organer findes i langt

ringere Antal end de normale Fnokstraaler, alene hidrorer fra,

at jo stærkere Fnokken misdannes, jo flere Fnokstraaler under-

trykkes der; Undertrykkelsen kan folges Trin for Trin; i den

meget stærkt misdannede Blomst udvikles meget faa Fnokstraaler

[5, 6, 7. Smlgn. ,Bæg. hos Kurvbl.«, S. 16—18, 30-31].

Med andre Ord; hvert misdannet Organ = 1 enkelt omdannet

Fnokstraale.

For saa vidt Nogen overhoved tillægger Misdannelsen Be-

tydning ved Afgjiirelsen af Sporgsmaal som det nærværende,

maa han selvfolgelig ogsaa gore det her og indromme: Misdan-

nelsen taler for at opfatte Fnokken som et Bæger. Jeg til-

lægger nu imidlertid ikke Misdannelsen en saadan Betydning*)

og skal væsentlig indskrænke mig til at bemærke, al Misdan-

nelsen ikke taler imod Fnokkens Bægerværdi. Dog maa jeg

overfor Dr. Warming gjore opmærksom paa, at det ikke godt

gaar an, paa ét Sted at bruge Misdannelsen som „Stolte** for

Argumentationen, paa et andet Sled at frakjende en ganske til-

ler ingen absolut Skranke er mellem Kaulom, PhvUom og Tricbom,

: Skikkelse som et Kaulom, et Trichom som et Phji'lom.
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svarende Misdannelse Betydning ved Afgjorelse af el tilsvarende

Sporgsmaal. En saadan Inkonsekvens gjor Dr. Warming sig

skyldig i, idet han nemlig (se dette Tidskrift, 1872, Oversigten

over Moderne, den 19de Januar) i Sporgsmaalet om Vortemæiks-

koppens morfologiske Værdi lader Misdannelsen afgive Slotte .for

at opfatte Koppen som en Blomsterstand, medens han her

„villig indrommer", at Misdannelsen ingen Betydning har (Dr.

Warming, S. 198).

Facit:

1) Hos Kurvblomsterne, i denne hojtstaaende Familie, træffe

vi paa Bægerels Plads o: paa den Del af Blomsteraxen,

der ligger umiddelbart udenfor Kronen, intet andet Organ

end Fnokken; — dette saaledes ikke i en enkelt Slægt,

roen i en uhyre Familie, (Jfr. hermed „Bæg. hos Kurvbl."

S. 115, Punkt a.)

2) De Fnokformer, der have den hojeste Udviklingsgrad,

knytte sig, hvad Bygning og Udvikling angaar, saa noje,

som del overhoved er muligt, til den forudgaaende Blad-

formalion, Kurvdækbladene, saaledes, at disse Fnokformer

(ikke blot gjengive almindelige Fanerogamblade, men til-

lige) indordne sig paa naturlig Maade i den hele Bække

af Bladforraationer; de Fnokformer, hvis Udviklingsgrad

er lav, knytle sig til Fnokformerne med hoj Udviklingsgrad

ved den mest gradvise Overgang. (Jfr. hermed „Bæg.

hos Kurvbl.", S. 115, Punkt d og e samt det folgende.)

3) I det, der er os bekjendt om Fnokstraalernes Antal og

Slillingsforhold, om Tiden naar Fnokken dannes, eller

om Misdannelse af Fnokken — er der Intet, der taler

afgjorende imod, at FnoUen opfattes som Bæger. (Jfr.

hermed „Bæg. hos Kurvbl.", S. 115, Punkt b og c.)

Naar nu Dr. Warming kommer til et andet Besultat, for-

staar jeg det særdeles godt, idet han nemlig: a) forbigaar
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Argument Nr. I; b) væsentlig overser, at Argument Nr. 2 (Ho-

vedargumentet) existerer; c) bringer Stillingsforholdene til at tale

imod, sloltende sig til aldeles urigtige Forestillinger om dem;

hvorhos vi endnu erindre os, at han d) inkonsekvent frakjender

Misdannelsen Betydning, skjondt han paa et aldeles analogt

Sted bruger Misdannelsen som Stotte for Argumentationen.

Som sagt — jeg forstaar, at Dr. Warming kommer til et

modsat Resultat; jeg kan blot ikke finde Resultatet begrundet.

2. Hypotliese.

I sin Argumentation mod Fnokkens Bægerværdi slaar Dr.

Warming stærkt paa „den komparative Morfologi" (Dr. Warming

8.196 etc). Den Brug, Dr. Warming gjor af „den komparative

Morfologi", er ikke videnskabelig rigtig, hvilket vi skulle se i

det folgende.

Hensynet til Stillingen af Kronblade og Stovblade, Hensynet

til andre Femtalsplanter kan fore os til Antagelse af den Hypo-

hafl en fælles Stamform, udstyret med et Bæger, hvis Egen-

skaber vare folgende (jeg vil betegne dette Bæger som: det

oprindelige Bæger): a) dets Funktion stemmer overens med den,

Bægeret hos Femtalsplanterne almindelig har o: det dækker Blom-

stens andre Bladformationer under deres Udvikling; b) det har

en tilsvarende Bygning o: det enkelte Bægerblad er bredt, fladt

o. s. V.; c) en tilsvarende Tidsfolge d: det anlægges forst af alle

Blomstens Bladkredse; d) et tilsvarende Bladantal og tilsvarende

Stillingsforhold o: det bestaar af o Blade, alternerende med de

b Kronblade. Saa meget kan en Sammenligning med andre

Femtalsplanter faa os til at antage hypoth etisk (Læseren bedes

udtrykkelig i det fulgende erindre sig paa ethvert Punkt, at vi

bevæge os paa Hypothesens Gebet); derimod kan den ikke

bringe os til at antage, at de nu existerende Kurvblomster

have et saadant Bæger, Overgangen fra hin Stamform til de
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Maader: enten saaledes: 1. det oprindetige Bæger bliver, men

omdannes gradvis i Henseende til Funktion, Bygning, Tids-

folge. Antal og Slillingsforhold ; — eller saaledes: 2. det op-

rindelige Bæger undertrykkes gradvis, udviklende Trichomer;

tilsidst forsvinder det aldeles, kun efterladende sig som Spor de

Trichomer, der dækkede Bladspidserne. Hvilken af disse to

Overgangsmaader der bor antages, kan »den sammenlignende

Morfologi" (o: kan en Sammenligning med andre Femtalsplanter)

ikke sige os, thi begge Overgangsmaader tilfredsstille i lige

Grad „den sammenlignende Morfologi", idet de begge tage

deres Udgangspunkt fra Stamformen med det oprindelige Bæger.

Vi have da ingen anden Vej at gaa for at faa Svar paa vort

Sporgsraaal end al vende os til de enkelte Kurvblomsters Ud-

viklingshistorie. Hvis Overgangen virkelig er sket, saa var det

bojst mærkeligt, om den ikke havde efterladt sig Spor.

1ste Orcrgangsraaade (det oprindelige Bæger omdannes grad-

vis):

Fnokkens Bygning og Udvikling: Var Overgangen

sket paa denne Maade, maatte man vente at finde paa Bægerets

Plads en Samling Organer, der gradvis omdannes saaledes, at

de blive mere og mere tjenlige til at fungere som frugtspredende.

Vi soge — og finde netop saadanne Overgangsrækker (se „Bæg.

hos Kurvbl.", S. 19—35, 47—49; Cirsium — Cineraria). Men

herved bemærke vi endnu to Omstændigheder af storste Vig-

tighed: a) Fnokformer, der ere mindst tjenlige til at sprede

Frugterne, og som staa ved Overgangsrækkens overste Ende,

indordne sig (hvad vi for saa, „Umiddelbar Slutning, b'^) paa

naturlig Maade i den hele Række af Bladlorraationer o: Over-

gangsrækken lager sit Udgangspunkt fra Bladet, saaledes som

det netop maatte være Tilfældet. Da de Blade, der ere stillede

i Nærheden af Blomsterne, almindelig nærme sig Bægerbladene

i Bygning, bliver det let forstaaeligt, at ved hin Omdannelse



(der samtidig griber Blomsten, Blomsterstanden og de nærmest

stillede Blade) ville Bægerbladene og de Blade, der slaa i Blom-

sternes Nærhed, endnu en rum Tid bevare fælles (Blad-) Karak-

terer, medens Lighederne efterhaanden ville svinde bort, jo mere

Fnokken gaar op i den Funktion at sprede Frugterne. Endnu

mærke vi os delte: b) Indenfor enhver af Kurvblomsternes 4

Hovedgrupper findes saadanne Overgangsrækker, saa at vi ved

at ordne Slægterne alene efter Fnokkens Bygning fores til inden-

for hver Hovedgruppe at ordne dem som Udstraalingsrækker om

et Centrum („Bæg. hos Kurvbl.«, S. 51—54)*). Men dette

Forhold, at Fnokkens Bygning indenfor hver Hovedgruppe viser

os hen til et Centrum, vender atter naturlig vor Tanke hen

paa den Mulighed, at alle Kurvblomsterne kunne have haft en

fælles Slamform, forsynet med et „oprindeligt Bæger", som oven-

for skildret**). Udviklingshistorien peger altsaa paa egen Haand

hen paa el saadant oprindeligt Bæger (se „Bæg. hos Kurkbl.*,

S. 115 nederst, 116 overst og Anm.2c; endvidere S. 114, f, der

til syvende og sidst giver Hovedmærkel til Adskillelse af Blad

og Trichom). Vi se da, at det, der vides om Fnokkens Byg-

ning og Udvikling, taler overordentlig stærkt for denne 1ste

Overgangsmaade.

Hvad mener Dr. Warming herom? Det i Momentet,

hvorpaa det egentlig kommer an, er ganske undgaaet hans Op-

mærksomhed (Dr. Warming, S. 197).

Fnokkens S til I ings forhold: Var det muligt, at det

oprindelige Bægers Sleddede Krans kunde have forandret sig

' Kn Ordning, der kongruerer med den, man væsentlig ad anden Vej

'^ Det, der i den Henseende er oplyst, er vel kun al betragte som svage

raentationen. Bleve disse komparative Ondersogelser udvidede langt

betydeligere, vilde man faa et fuldstændigt Overblik over den naturlige

Slægtgruppering indenfor Kurvblomsternes Familie, hvad jeg har kaldt

• den historiske Sammenhæng mellem Slægterne*.



saaledes, al de Stillingsforhold , vi nu kjende i Fnokken, kunde

være fremgaaede deraf? Forst betragte vi de Kurvblomster, der

have Fnok i o-mangeleddede Kranse:

Efter de Regler for Bladstilling, vi kjende den Dag idag,

var del meget vel tænkeligt, at en oleddel Krans kan have for-

vandlet sig til en lOleddet Krans, til en 151eddet, en 20leddet,

.... en mangeleddet Krans. Omdannelsen kan endogsaa være

sket paa treMaadcr; enten saaledes: Stængelens Omkreds bliver

uforandret, medens derimod Bladinsertionens Bredde aftager

saavidt, at der i Mellemrummene mellem den oprindelige Kranses

Led kan indskydes en ny Krans; eller saaledes: Bladinser-

tionens Bredde bliver uforandret, medens derimod Stængelens

Omkreds tiltager saavidt, at der ogsaa nu kan indskydes en

sekundær Krans i Mellemrummene mellem den oprindelige Kranses

Led; eller endelig saaledes: Stængelens Omkreds tiltager sam-

tidig med, at Bladinsertionens Bredde aftager, o. s. v. (Smign.

Hofmeister: „Handbuch« I, S. 462-508). De Exempler, der

kjendes paa Dannelse af Bladkranse, i hvilke ikke alle Led

anlægges samtidig (idet f. Ex. i en lOleddet Krans de 5 Led

kunne anlægges forst, medens der senere i de 5 Mellemrum ind-

skydes en ny oleddet Krans, der sammen med den oprindelige

Krans danner en eneste lOleddet Krans; se videre under „Umid-

delbar Slutning, c«, sara' Hofraeisters „Handbuch" I) — disse

Exempler lade sig naturlig opfatte som Overgangstri n (saa-

ledes er det ovenfor nævnte Exempel al opfatte som et Over-

gangstrin mellem en oleddet Krans og en lOleddet Krans, i hvilke

alle Led anlægges samtidig).

Betragte vi nu med disse Forudsætninger den statistiske

Oversigt, der gives under „Umiddelbar Slutning, c« over Fnok-

kens Stillingsforhold, vil Enhver let se, at, hvad Kurvblomster

raed Fnok i o-mangeleddede Kranse angaar, rimer Alt, hvad vi

'or Tiden vide om disse Kurvblomster, sig ganske udmærket

sammen med Antagelse af en gradvis Forandring af del op-

rindelige 5-bladede Bægers Bladantal og Stillingsforhold; ja —



ler ligerrem til en saadan Antagelse

Taraxacum^ o. Q. Overgangsformer).

Hvad dernæst Kurvblomster med Fnok i 2-faaleddede Kranse

angaar, da maatte her en delvis Undertrykkelse have fundet Sted.

Overgangstrin finde vi f. Ex. hos Bidens. Om de herhen horende

4 Arter vide vi, at Stillingsforholdet er uregelmæssigt; men vi

erindre os tillige, hvad der blev anfort under „Umiddelbar Slut-

ning, c"; nemlig: at disse Arter udgjore en ringe Brokdel af

Kurvblomsternes uhyre Familie, al vi kjende Forskydning i Kranse

dannede af utvivlsomme Blade, at bos nogle af de nævnte faa

Arter kræver Hensigtsmæssighed ligefrem en Forskydning, at

der endelig er den Mulighed tilstede, at disse faa Fnokstraaler

kunne være Levninger af de Forblade, Stamformen oprindelig besad

(Koehne; herved blev, naar endelig skulde være, det uregel-

mæssige i Stillingen helt bortforklaret; jeg selv helder dog ikke

til denne sidste Antagelse).

Enhver upartisk Betragter maa indromme folgende: Det

lidet, vi for Tiden vide om Fnokkens Stillingsforhold , taler vel

ikke afgjorende for, men ligesaa lidt afgjorende imod den An-

lagelse, al Fnokken kan være afledet af det oprindelige Bæger

3: forsaavidl der andensteds skulde reise sig væglige Argumenter

for en saadan Antagelse, kan det os om Stillingsforholdene be-

kjeudte ingen afgjorende Vanskelighed volde. (Se „Bæg. hos

Kurvbl.«, S. 116-117).

Nu Dr. Warming?

Vi have foran set („Umiddelbar Slutning, c"), hvorledes Dr.

Warming gaar ud fra aldeles forkerte Forestillinger om Fnok-

kens Sliliijigsforhold; det er da en Selvfijlge, al han ogsaa her

maa komme til en skjæv Forslaaelse saavel af Sagen i sin Al-

niHideUglied som af min Behandling deraf i Særdeleshed.

Jeg taler i „Bæg. hos Kurvbl.", S. 117, Anm., ikke ud fra

taagede Foreslillinger, men fra et grundigt Kjendskab til mine For-
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3 Undersogelser (deres individuelle Meninger og almindelige

Udtalelser lader jeg dem beholde!), og idet jeg har henvist Læ-

seren til disse Undersogelser, venter jeg, at den Læser, der vil

kritisere, staar paa samme Grund som jeg. Naar jeg da S. 117,

Anm., i denne Sammenhæng udtaler mig saaledes: „Hver

Pnokstraale tager sædvanlig liden Plads op; det er ofte formaals-

Ijenligt, at Antallet er stort; hvad mærkværdigt er der da i. at

visse Slægter har mange Bægerblade eller har flere Bægerblade

end andre Slægter, eller har flere Bægerblade end Slægter i nær-

staaende Familier" — saa venter jeg, at Læseren (ikke vilkaarlig

vil tillægge mig slige Meninger, som Dr. Warming gjor S. 199—

200; men) vil forstaa disse Ord paa den eneste fornuftige

Maade, hvorpaa de efter de givne Kjendsgjerninger kunne for-

staaes, saaledes nemlig: „Hvad mærkværdigt er der i, at Sche-

maet (Antal og Stillingsforhold) forandrer sig (paa lovmæssig

Maade) overensstemmende med Hensigtsmæssighed?"

Endnu en herhen horende Bemærkning!*) Jeg henviser —
»Bæg. hos Kurvbl.«, S. 117, Anm. — til Ranunculaceerne. Dr.

Warming bruger en halv Side (Dr. Warming S. 198.) for at

paavise de Misgreb, jeg begaar ved at nævne et saa vanvittigt

Exempel. Han bemærker ikke, at det, jeg tilsigter, netop er,

at Læseren skal erkjende det valgte Exempel som vanvittigt.

I^aar man vil karikere en Ting, stiller man den paa Spidsen; —
vil man karikere et Ansigt, giver man det Ojne som Thekopper

eller Næse som Rundetaarn. Hvad vil jeg da her karikere? Den

aandlose Brug af Schemaet. Schemaet bruges aandlost,

naar det bruges ensidigt; naar ikke Antal og Stillingsfor-

' De forskjellige Udtalelser af Dr. Warming S. 198—200. f. Lx.

•ufordøjet Darwinisme, o. s. v. siial jeg iltlie indlade mig paa, d;

ikke ramme mig og allsaa hellerikke vedkomme mig. Mit For

lil Darwinismen turde være klart. Antagelsen af en gradvis Om
nelse af Schemaet overensstemmende med Hensigtsmæssighed r

sig særdeles vel sammen med Antagelsen af et indre Udviklingsprir

som vi dog vanskelig ville kunne erkjende i det specielle.



hold jævnfores med del Hensigtsmæssige, med Funktion, Byg-

ning, Tidsfolge o. s. V. Vil saaledes nogen paaslaa, al Antal og

Stillingsfoihold ikke kunne forandre sig fra Slægt til Slægt, over-

ensstemmende med Hensigtsmæssighed, men nodvendigvis skulle

blive uforandrede, saa bruges Schemaet aandlosl. Atter og alter

maa der gjores opmærksom paa , at der aldeles ingen Me-

ning er i forst al tilstede Bægeret al overtage en vis Funktion,

og saa bagefter al nægte det Ret til at forandre Antal og Stil-

lingsforhold overensstemmende med Funktionen.

Grundfejlen hos Dr. VVarming, den Fejl, hvorfra de Heste

andre stamme, er den, at han ikke har gjort sig den „komparative

Morfologis" Betydning fuldstændig klar. Han synes at antage, at

„den komparative Morfologi" indskrænker sig til ensidig at behandle

Stillingsforholdene (sammenlign Dr. W arm in g, S. 194-203);

Dr. Warming vil Intel hore uden det, der angaaer Stillingsfor-

holdene. Mest karakteristisk i denne Henseende er del, al, hvor

Dr. Warming lader „den komparati\e Morfologi" udstyre Kurv-

blomsterne med et oprindeligt Bæger („det, de i Forliden

havde"), gaar „den komparative Morfologi" med sit Udstyr ikke

videre end til at sige: Fem! (Dr. Warming, S. 196). Naar

nu Dr. Warming flere Gange (S. 197, 199) vender lilbage til,

al jeg tilstræber al slaa „den komparative Morfologi" af Marken,

beror delle paa en Vildfarelse; — jeg gjor selv en ret artig

Brug af „den komparative Morfologi" (tagen i udvidet Betydning

samt anvendt i Forbindelse med Anatomi!); — det, jeg soger at

ramme, er — hvad enhver maa kunne se — alene dens aand-

lose og ensidige Brug. En Fejl kan jeg dog her ikke sige mig

tri for; den nemlig, at jeg har betegnet den aandlosc Brug af

Schemaet som gammeldags („Bæg. hos Kurvbl.", S. 117,

Anm.); jeg troede, man var kommen videre end som saa, men

ser nu, al det ikke er Tilfældet.

Tiden naar Fnokken dannes: Vi have for Ojeblikkel

kun sparsomme og tildels modsigende Angivelser om dette For-

hold. Vi vide, al Forholdet varierer, uden al dog Nogen har



forsogt at se Forskjellen i Sammenhæng med ForskjeHen i Pnok-

kens Funktion, Bygning o. s.v., et Studium, der sandsynligvis

vilde være meget lonnende. Vi bemærke blot her, at del os om
delte Forhold bekjendte ikke taler imod 1ste Overgangsmaade,

hvorvel vi heller ikke for Tiden angaaende delle Forhold vide

iNoget, der taler afgjorende for hin Overgangsmaade. — Hvad

angaar forskjellige andre Ting, der her kunde være al lage i

Betragtning, saasom Misdannelse af Fnokken (hvert misdannet

Organ = 1 Fnokstraale) og Valkdannelsen (se i det Fiilgende),

skal jeg ogsaa indskrænke mig til at bemærke: Der er Intel her,

der taler imod Antagelse af iste Overgangsmaade.

Altsaa:

a) Det os om Fnokkens Bygning og Udvikling for Tiden be-

kjendte taler overordentligt stærkt for, at Overgangen

fra den supponerede Stamform med det oprindelige

Bæger til de nu exislerende Kurvblomster med Fnok er

sket ved gradvis Omdannelse af det oprindelige Bæger,

overensstemmende med Hensigtsmæssighed.

b) Det os om Fnokkens Stillingsforhold, Tidsfolge, Misdan-

nelse o. s. V. for Tiden bekjendte taler vel ikke afgjo-

rende for, men ligesaalidl afgjorende imod j: tillader

(Det oprindelige Bæger undertrykkes,

Fnokken = en Samling Trichomer). Hvad taler for denne Over-

gangsmaade? Intet:

a) Den komparative Morfologi: Vi saa tidligere,

hvorledes begge Overgangsraaader tilfredsstille „den komparative

Morfologi«, idet de begge tage deres Udgangspunkt fra Stamfor-

men, forsynet med et oprindeligt Bæger, saa Bægerlignende som

den kan fordre det; — det er derfor ogsaa en stor Vild-

farelse, naar Dr. Warm i ng (oprindelig forledet af Koehne og

Bue hen au) i sin Kritik lader „den komparative Morfologi" umid-
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delbarl tale netop for denne (o: for 2den) Overgangsmaade (Dr.

Warming, S. 196).

b) Udviklingshistorien: Hvis Overgangen var stet paa

den nævnte Maade, skulde man vente at finde Overgangsrækker;

vi skulde vente at finde Kurvblomster, hos hvilke de 5 Bægerblade

(jeg siger udtrykkelig d,e fem Bægerblade) kun vare f. Ex. halvt

undertrykte, o. s. v., o. s. v. Forholdet er imidlertid dette: Vi finde

ikke mindste Spor til saadanne Overgangsrækker fra 5 til O Bæger-

blade. — Men er der da ellers Noget i Blomstens Udvikling, der

taler for, at en saadan Overgang kan være foregaaet og afsluttet?

— Der nævnes Valkdannelsen, hvorpaa Fnokken sidder (Dr.

Warming); men dennes Existens rimer sig ligesaa godt sara-

raen med 1ste som med 2den Overgangsmaade. Valken bærer

ligesaa godt 20 som 5 eller O Bægerblade o: Valkens Existens

er et fuldkommen indifferent Moment. — Der nævnes Misdan-

nelse af Fnokken. Buchenau og tildels Koehne antage, at

disse brede, flade, gronne Organer, der i de misdannede Blom-

ster komme frem paa Bægerets Plads, ere = det oprindelige

Bæger, der har ligget begravet i Gud véd hvor mange Kongers

Tid, og som nu træder frem samtidig med, at Fnokken forsvin-

der. En særlig Bekræftelse der paa finde de i, at de misdan-

nede Organer sædvanlig ere faa i Antal 05, 6, 7) der, hvor de

normale Fnokslraalers Antal var stort. Naar det nu imidlertid

viser sig, at disse misdannede Organer ikke ere noget nyt o: ikke

ere noget andet end Fnokken, men at hvert misdannet Organ er

= 1 omdannet Fnokstraale, at fremdeles det ringe Antal af

misdannede Organer hidrorer fra, al en Del Fnokstraaler ere

blevne undertrykte, — saa er Ideen ikke længer god, idet nemlig

Enhver, der overhoved tillægger Misdannelser Betydning for Ar-

gumentationen, maa indromme, at Misdannelsen her taler imod

2den Overgangsmaade (sammenlign „umiddelbar Slutning"; se

„Bæg. hos Kurvbl.«, S. 116. Anm.), — Hvorledes rimer nu end-

videre det sig sammen med 2dcn Overgangsmaade, at Fnok-

slraalerne i alle os bekjendte Tilfælde ere ordnede i Kranse ofte



stillede flere under hverandre? Der ses ingen Forbindelse mel-

lem de lo Forhold. ~- Hvorledes rimer del sig sammen med

2den Overgangsmaade, at de Fnokstraaler, der have den hojeste

Udviklingsgrad, indordne sig paa naturlig Maade i Rækken af

Bladformationer? — Hvorledes kunne endelig disse regelmæssige

Metamorfoserækker, der staa i Forbindelse med Slægtgruppe-

ringen og derfor have en meget væsentlig Betydning, stemme

med 2den Overgangsmaade?

Tage vi Alt i Betragtning, se vi da, hvorledes Intet taler

afgjo rende for, samtidig med at der rejser sig særdeles væg-

tige Argumenter imod 2den Overgangsmaade o: vi fores naturlig

til folgende Slutning: Den Hypolhese, at Kurvblomsternes oprin-

delige Bæger er blevet undertrykket, er en ren Fantasi. („Bæg.

hos Kurvbl.% S. 116, 117, Anm.)-

Hvad kan nu sluttes heraf? — Ikke del, at en Stamform

med et oprindeligt Bæger virkelig har existerel, men alene dette:

Hvis „den komparative Morfologi" har Ret deri, at en Stamform

med et oprindeligt Bæger virkelig har existeret, saa er Over-

gangen fra denne {Stamform til de nu existerende Kurvblomster

med Pnok sket saaledes, at det oprindelige Bæger er blevet

gradvis omdannet (saa at altsaa hver FnokstraaJe hos de nu exi-

sterende Kurvblomster er -= 1 Bægerblad).

Det vil da af det foregaaende være klart, at vi ad Hypothe-

sens Vej fores til samme Resultat som ved den „umiddelbare

Slutning«: Fnokken er et virkeligt Bæger. Det vil frem-

deles være klart, at, naar Dr. Warming kommer til et modsat

Resultat, beror dette paa, al han a) bruger Hypothesen urigtig,

medens han b) overser flere af de væsentligste Momenter, c)

har et ufuldstændigt Kjendskab til ældre Undersiigelser.

Afhandling har jeg ikke trukket Hypothesen

ir Forholdet fremstillet saa klart, at det ikke



misJorstaaes („Bæg. hos Kurvbl.«, S. 115—117). Efter at jeg

har draget den umiddelbare Slutning, fremdrager jeg af Udvik-

lingshistorien del, der aldeles bestemt peger hen paa et op-

rindeligt Bæger; dermed afslutter jeg. Nu har imidlertid Koehne

fremsat sin bekjendte Hypothese om Stamformen med det oprin-

delige Bæger, der gradvis er blevel undertrykket; da denne Hy-

pothese har sin videnskabelige Berettigelse som Hypothese, og

da den strider mod min Vurdering, imodegaar jeg den (i en

Anmærkning) i 3 Punkter, hvori jeg påaviser, at Intel taler for

en Undertrykkelse af det oprindelige Bæger, medens All

enten taler bestemt for eller dog tillader en gradvis Omdan-

nelse deraf. Enhver opmærksom Læser bor her være klar over,

al jeg ikke retter mil Angreb derimod, al Koehne lader del

oprindelige Bæger bestaa af 5 Blade (heller ikke det, der siges

om Misdannelse, sigter dertil; det er alene rettet mod Buche-

nau; se ovenfor!), men ene og alene mod Undertrykkelsen

al det oprindelige Bæger, der jo er det eneste i Koehnes

Hypothese, der strider imod min Vurdering. Enhver opmærk-

som Læser vil da ogsaa være klar over, al mil Forhold til Hy-

pothesen er hist i Afhandlingen ganske del samme som her i

Antikritiken. (Sammenlign Dr. Warming, S. 200: „Vi vide

ikke engang, hvilken Type o. s. v.«)

Ved min Vurdering af Fnokken gjores der Brug af enhver

Stump Udviklingshistorie. Der aabnes derhos vide Udsigter til

en virkelig Forstaaelse af Kurvblomsterne. Sæt at hver Stump

Udviklingshistorie var borte — og Dr. Warmings Begrundelse

af, at Fnokken er en Samling Trichomer blev væsentlig den

samme. — Hvilke vide Udsigter aabnes der her? ingen! Tanken

Der er noget skuffende i, at Bue hen au og Koehne ere

komne til samme Besultat som Dr. Warming: at Fnokken er

en Samling Trichomer. Men hvad er ubekjendt for Buch en au

og Koehne, idel de drage deres Slutning? De kjende ikke a)

Fnokkens noje Tilslutning til Kurvdækbladene; de kjende ikke b)



hine Melamorfoserækk er, der slaa i Forbindelse n)ed Sla'glgrup-

lieringen; de kjende iIkke eller kun nfaldkomraent c) Misdannel-

b; de have llildels en urigtig 1^'orestilling om

idet de ikke have Kjendskab til de knippe-

formige Fnokslraaler, o: netop alt det væsentlig?sle er enten

»ikjendt eller dog ku n ufuldkomnaen kjendt af B uchenau og

Koehne. - Men Dr . Warminfj, der ikke indforer nogen ny

Tanke i Argumentationen, spider dog videre paa samme Streng

som Koehne — den samme Melodi - uden al bemærke, at

hin Streng giver en a nden Tone end for, samt al denne Tone

- for Tiden idetmin dste - kur1 kan have den Belydning at

spilles paa Instrun:

Ved at betragte de talrige Misforstaaelser i Dr. Warmings
Kritik kunde der være Anledning til at spdrge, om jeg ikke selv

har givet nogen Anledning dertil.

1 den Henseende skal jeg villig indromme, at min tidligere

Fremstilling muligvis burde have været mere udviklet, at navnlig

fie enkelte Punkter burde have været sat mere ud fra hverandre, en

Omstændighed, der Gnder sin naturlige Forklaring — og jeg

haaber Undskyldning — deri, at hint Arbejde er mit fors te.

Men forovrigt maa jeg bemærke : naar man — hvad jeg har gjort —
tilsigter at skrive for Videnskabsmænd, giver man med et Ord,

el Vink, hvad man ellers vilde bruge en Side fuld af Ord for at

fremstille o: man forudsætter hos Læseren en vis supplerende

Evne. — Hvor meget tor man fordre af den videnskabelig dan-

nede Læser, for at en Begrundelse, en Slutning skal blive fuldt

forslaaet? Er det for meget forlangt, at Læseren, hvad Kundskab

angaar, staar paa Videnskabens nuværende Standpunkt (bestemt

som Minimum: at han har et almindeligt Kjendskab til de nyeste

og bedste Haandboger); dernæst al han noje gjor sig bekjendt
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med den Afhandling, hvortil Slutningerne slotte sig; — dernæst:

at han ikke lader Henvisningerne til andre Skrifter ligge, men

folger dem? — Mig bevidst har jeg i min Afhandling ikke stillet

andre eller storre Fordringer til Læseren end netop disse; —
og forsaavidt det skulde blive gjort gjaldende mod mig, at det

og del „har været uforslaaeligl" eller lignende, da maa dette

ikke siges i Almindelighed; men del maa godlgjores Punkt for

Punkt, at jeg virkelig har overskredet disse berettigede

Fordringer.*) — Jeg kan neppe tro, al det skulde være n od ven-

digt at udvikle for den videnskabelig dannede Læser en Begrun-

delse saa omstændelig, som jeg — nodtvungen — har gjort det

her i denne Antikritik.

Sluttelig en Bemærkning om de nye Iagttagelser, hvorpaa

jeg bygger mine Slutninger! Fremstillingen er i det hele ikke

meget udforlig; her er dog det at bemærke, at samtlige lagtla-

ere i den Grad simple, at enhver, der blot har en Smule For-

stand paa at undersoge, vil kunne gaa lige til og se. Man

undersogel Særlig skal jeg opfordre Dr. Warming til at gjen-

tage de vigtigste Undersøgelser — deres Antal er ikke stort —,
for han indlader sig videre paa denne Sag.

) For at undgaa Misforstaaelse, maa jea 1

ikke paa nogen Maade antager, at Dr.

eller Kundskaber til at forstaa mig. Jeg har en altfor god Tro lil de

Evner og Kundskaber, som Dr. Warming andensteds i saa fuIdlMaal

har lagt for Dagen, til al antage sligt. Derimod har jeg nogen Grund

til at tro, at Dr. Warming ikke har givet sig tilstrækkelig Tid til at

gjennemtænke Sagen, for han skrev sin Kritik. Det er i denne Hen-

seende oplysende, at medens mit Arbejde udkom i Begyndelsen af De-

cember 1872, havde Dr. Warming anmeldt sit kritiske Foredrag endou

for samme Maaneds Udlob. (Man betragte Kritikens temmelig uklare
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II. Fnokstraalens Væxt ved en monarkisk Topcelle.

Forst moder os her i Dr. Warmings Kritik en Række

Domme, væsentlig af personlig Art; Domme, affattede i skarpe

og nærgaaende Udtryk (Dr. Warming, S. 187, 190, 191).

Denne Part af Kriliken burde helst have været udeladt. — Det

uberettigede ligger ikke saa meget deri, at Udtrykkene ere stærke;

— vi Mennesker ere nu engang saadan konstruerede, at den

Hede, der udvikles i en videnskabelig Strid, let stiger os til

Hovedet og bringer os til at anvende stærkere Udtryk, end Sagen

egentlig kræver; — det bor man ikke domme for strængt. Det

uberettigede og uvidenskabelige ligger derimod for det forsle deri,

al Dommen er langt mere omfattende end dens videnskabelige

Begrundelse; — „Indtryk« og „personlig Overbevisning"

skal gjore Resten; — fremdeles deri, at Forfatteren temmelig

utvetydig giver tilkjende, at han ikke har isinde at bolde syn-

derlig fast ved sin Begrundelse, (Dommen skulde vel blive

slaaende alligevel!). — Jeg tror, det var heldigt, om Dr. War-
ming (saavel som jeg) holdt sig fri for denne Art af Kritik, der

itke bor flyde af nogen besindig Videnskabsmands Pen. „Indtryk"

og „personlig Overbevisning" kunne ikke videnskabelig be-

kj«mpes, have derfor intet at gjore paa Videnskabens Mark; de

eneste Roller, der her kunne overlades dem, er Stimandens og

Spogelsets. Lad Kritiken være saa streng den være vil! lad den

slaa ned for Fode, rive Huset ned til Grunden! — men fremfor

Efter min Fremstilling udvikles Fnokstraalen hos Senecio

vulgaris som hos de andre Kurvblomster ved en monarkisk Top-

celle. Efter Dr. Warmings Fremstilling udvikles Fnokstraalen

hos Senecio vulgaris ved flere sideordnede „Topceller'*. Jeg ved-

staar min Fremstillings Rigtighed i alle Henseender, hvorhos jeg

paastaar, at Dr. Warmings Fremstilling er aldeles fejlagtig,

hvilket jeg i det folgende skal soge al godlgjore. I og for sig



er det uheldigt, at kun en enkelt Art (Senecio vulgaris) er truk-

ken frem, da det fil en vis Grad fordrer, at jeg skal begrunde

hele mjn Theori ud af denne ene Art, der — som ganske na-

turligt er — ikke i alle Henseender er gunstig til Undersogelse.

Imidlertid ~ skjont Terrainet er ugunstigt, skjont jeg har vun-

det mil enkelte .Resultal ved al sammenbolde en Mængde for-

skjellige Planter, — lad os ikke deslomindre blive staaende ved

Betragtningen af denne ene Art, „den forsle den bedste", Dr.

Warming har truffet paa ; den maa selvfolgelig i Hovedsagen

vise det samme som enhver anden Arl — (jeg skal indskrænke

mig dertil saa meget mere, som jeg haaber i en ikke altfor fjern

Fremtid at komme tilbage til en nærmere Betragtning afFnokkens

Væxl i Almindelighed)*).

Vil man domme om Fnokstraalens Topvæxt, maa man for-

nemmelig undersoge Fnotstraaler paa de forsle Udviklings-

stadier. Betragte vi nu saadanne, se vi, at de forskjellige Fnok-

slraalers Spidse har en hojsl forskjellig Bygning (Tab. HI.

Fig. 1—30)**). Medens man ved en Del af disse Fnok-

Til et meget indtrængende og omfattende Studium af de forskjellige

I^Tre^amirT '^fe'
Væxt behoves der selvfolgelig en noget

gives i det folgende (hvor Dr. War-
imødegaaet); men ved et saadant Stu-

ke blive staaende ved Betragtningen af

ere - helst mange - Arter belyse

Figurerne ere dels tegnede efter unge Fnokstraaler, i hvilke Celleind-

holdet er fjernet ved Kali; hei

dels efter Fnokstraaler, i hvilke Celleindholdet er bragt til at trække

sig sammen ved Alkohol; diss<5 sidste Fnokstraaler ere uigjennerosig-

tige; derfor ere her kun de C«;iler indtegnede, der vende umiddelbart

mod Betragteren; for med ful.Jstændig Sikkerhed at kunne dømme
om Cellernes Antal og Stillintl bliver det altsaa her nødvendigt at

vende Præparatet, saaledes at det ses fra flere Sider; dette er

skel i Fig. 4, 7 og 10, hvoi u, b betegner samme Fnokstraale set

fra fra to modstaaende Sider; dlerimod er dette ikke sket 1 Fig. 19-30,

hvor man altsaa kun vil have en til Sandsynlighed grændsende For-

modning om Cellernes Antal og Stilling (se Texten ovenfor: -efter



siraaier er trislel lil slrax at erklære: her udvikles Fnokslraaleii

ved en monarkisk Topcelle, — saa er der andre hvor dette ikke

synes at være Tilfældet. — Hvad ville vi nu egentlig? — Soge en

Plan, der kan runome alle Forskjellighederne. Kun saafremt del

lykkes os at samle alle Forskjellighederne — saavidt vi kjende

dem — under 1 Synspunkt, kan der være Tale om, at Planen

er funden. Hvad vi da her fremfor Alt maa vogte os for, er

delte: at forklare nogen Enkelthed for sig, for vi have understigt,

om den ikke kan opfattes i Sammenhæng med eller ses som Led

af det Hele.

Som naturligt er, vende vi os forst til de Fnokstraaler, der

tilsyneladende kun tilstede 1 Forklaring (angaaende Betegnelserne

se „Bæg. hos Kurvbl.«, S. 55, 56).

Topcelle af 1ste Grad. Blandt de unge Fnokstraaler,

hvis Spidse dannes af 1 enkelt Række Celler, og som allsaa

ende i 1 lopstillet Celle, opsoge vi de enkelte, der vise os

tydelig, hvorledes den yngsle horizontale Væg dannes i Spidsen

(Fig- 1, 19). Vi have da her for os Fnokstraaler, der efter al

menneskelig Beregning udvikles ved en monarkisk Topcelle af

isle Grad.

Topcelle af 2den Grad. Blandt de unge Fnokstraaler, hvis

Spids'« dannes af 2 Rækker Celler, og som tillige ende i 1 top-

stillet Celle, opsoge vi de enkelte, der vise os lydelig, hvorledes

flen yngste Væg dannes i Spidsen, idet den topstillede Celle

deler sig ved Vægge, stillede skraat, vexelvis tilhojre og venstre

(F'g. 2, 3, 4 og efter al Rimelighed 20, 21, 22 og 23), o: den

topstillede Celle er en Topcelle af 2den Grad. Disse Fnokstraa-

ler udvikles altsaa ved en monarkisk Topcelle af 2den Grad.

Topcelle af3die Grad. Blandt de tinge Fnokstraaler, hvis

Spidse dannes af 3 Rækker Celler, og som tillige ende i I top-

stillet Celle, opsoge vi de enkelte, der vise os tydelig, hvorledes

de yngste Cellevægge dannes i Spidsen, saaledes at enhver ny

Væg staar udfor sin bestemte Cellerække, {Fig. 5, 6, 7 ..g efter
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24, 25, 26). Vi slutte heraf: disse Fnokstraaler

udvikles ved en monarkisk Topcelle af 3die Grad.

Topcelle af 4de Grad. Undersogelsen af Fnokstraaler,

udviklede ved en monarkisk Topcelle af 4de Grad, moder nogle

Vanskeligheder, dem, jeg ovenfor sigtede til ved at bemærke, at

Fnokken hos Senecio ikke i alle Henseender er gunstig til Under-

sogelse. Vanskeligheden hidrorer fra, at Fnokstraalen er knippefor-

mig. Bistraalerne, der danne det langt overvejende Antal afStraa-

ler, have en forholdsvis lav Udviklingsgrad, idet Topcellen af

4de Grad hurtig slaar over til lavere Grad og tidlig afslutter

Topvæxten (se nedenfor). Derved bliver det overordentlig van-

skeligt at lægge Præparatet frit saaledes, at det ved Drejning

kan betragtes fra alle 4 Sider, hvilket lader sig udfore anden-

steds, hvor Topcellen af 4de Grad holder sig længere. Imidlertid

vil allerede en Betragtning af disse Fnokstraaler, sete fra en eller

fra to modslaaende Sider, give os et sikkert Resultal. — Fig.

8 og 9 vise Fnokstraaler, dannede af 4 Cellerader: 2 fortil

og 2 andre bagved; Fnokstraalerne afsluttes foroven ved 1 top-

stillet Celle. Det samme ses ved Betragtning af tilsvarende Fnok-

straaler (Fig. 10) sete fra 2 modslaaende Sider. Blandt saa-

danne ganske unge Fnokstraaler, dannede af 4 Cellerader og

udstyrede med 1 lopstillet Celle, opsege vi ogsaa her de en-

kelte (Fig. 8, 9, 10), der vise os, hvorledes de yngste Celle-

vægge dannes i Spidsen, hver ny Væg stillet udfor sin bestemte

Cellerad. Heraf kan sluttes: disse Fnokstraaler udvikles ved en

monarkisk Topcelle af 4de Grad. (Hertil hore endnu sandsyn-

ligvis Fnokstraalerne i Fig. 27 og 28).

(Topcellen af 5te Grad saavel som Overgangene fra Top-

cellen af hojere Grad til Topcellen af lavere Grad forbigaas her,

hvor det kun gjælder om at vise almindeligt, at alle Fnokstraaler

udvikles ved en monarkisk Topcelle.)

Efter at have betragtet de Fnokstraaler, der afgjort udvikles

ved en monarkisk Topcelle, vende vi os til at betragte de Fnok-

straaler, hos hvilke dette ikke synes at være Tilfældet. En
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saadan Fnokstraale se vi for os i Fig. 18: Fnokstraalen dan-

nes af 2 Cellerækker og ender foroven afgjort med 2 Celler,

stillede Side om Side. Her synes det altsaa, som om Enheds-

principet var brudt; hvor er den monarkiske Topcelle? For vi

besvare Spiirgsmaaletj tage vi folgende i Betragtning: a) Alle

Fnokslraalers Væxt er begrænset. Medens vi paa et lidligt Sta-

dium finde Væxtpunktet hos det overvejende Antal Fnokstraaler

hygget efter en af de forst nævnte Typer, finder man Væxtpunk-

tet paa et sildigt Stadium bygget saaledes kun hos meget faa

Fnokstraaler. (Exempler paa, at man endnu i den færdige ,Fnok-

straale kan erkjende Topcellen, ses i Fig. 32; Exempler paa det

modsatte ses i Fig. 31.) Hvilken Forandring er da sket? Top-

cellen har ved at afslutte sin Topvæxt ligesom oplost sig i Seg-

mentceller. Hvorledes dette gaar til, ses lettest ved Betragtning

nf Fnokstraaler, udviklende sig ved en Topcelle af 2den Grad:

Medens Topcellen hidtil har delt sig ved mer eller mindre skraa

Vægge, stillede vexelvis tilhojre og venstre, afslutter den Top-

væxten paa den aldeles naturlige Maade, at den deler sig ved en

mer eller mindre lodret stillet Væg (Fig. 11), saaledes, at alt-

saa den sidst afskaarne Segmentcelle i Storrelse og Stilling nær-

"»er sig Topcellen (der nu ikke voxer videre). Denne naturlige

Maade at afslutte Topvæxten paa er ganske almindelig (hvad jeg

•»lierede har gjort opmærksom paa, ,.Bæg. hos Kurvbl.", S. 98,

Anm.; se endvidere nedenfor.'). Det vil forstaas, at en Fnok-

straale, hvis Topvæxt er afsluttet paa denne Maade (Fig. 11) vil

^ort Tid efter — maaske faa Timer efter — vise et Billede om-

trent som i Fig. 12.

Vi tage dernæst folgende i Betragtning: b) Alle Fnokstraaler

ville, efter at Topvæxten er afsluttet, voxe videre ved intercalær

Væxt, saavel ved Cellestrækning (navnlig i vertical Retning} som

ved Celledeling (navnlig ved horizontale Delinger).

Vende vi nu tilbage og betragte paany en ung Fnokstraale,

''^is Spidse er bygget som i Fig. 18, saa er det klart, at vi

"in sa.idanne Fnokstraaler ikke kunne slutte andet end folgende:
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Paa det Stadium, hvorpaa vi se denne Fnokstraale nu, udvikler

den sig ikke ved 1 Topcelle, idet den forovrigt ganske naturligt

lader sig opfatte som en Fnokstraale, der har udviklet sig ved

en Topcelle af 2den Grad, har afsluttet Topvæxten paa almin-

delig Maade for nu at udvikle sig videre alene ved intercalær

Væxt, Det er da aldeles klart, at Enhedsprincipet ikke her er

brudt (jfr. Fig. 31).

Men nu træffe vi ganske unge FnokstraaJer som de, der

fremstilles i Fig. 13—17, Fnokstraaler, der aabenbart udvikles

saalef^es: En enkelt af Dermatogenels Celler skyder sig ud og

deler sig strax derpaa ved en mer eller mindre lodret Væg for

nu under den folgende Væxt at dele sig udelukkende ved hori-

zontale Vægge; (disse Fnokstraaler ere ofte mer eller mindre til-

spidsede).

Her synes det nu ganske sikkert: Enhedsprincipet maa

nodvendigvis være brudt: 1 monarkisk Topcelle er her en

Umulighed. Det synes, som om Forholdet snarere kunde opfat-

tes saaJedes: disse Fnokstraaler udvikles ved 2 „sidestillede Top-

celler", der vedblivende dele sig ved horizontale Vægge. Men

hvad nu denne sidste Opfattelse angaar, bemærke vi snart, at

der mellem saadanne Fnokstraaler som dem, vi her betragte,

findes nogle svarende til Fig. 16; og her vilde den Celle, der i

Fig. betegnes ved a, være ligefrem umulig som „sidestillet

Topcelle" paa Grund af sin Lidenhed. Umiddelbart set synes da fol-

gende Opfattelse mere naturlig: disse Fnokstraaler udvikle sig

alene ved intercalær Væxt. Men — lad os engang nojere betragte

denne intercalære Væxt. Den falder i 2 Perioder: a) ferst skyder Der-

matogenceilen sig ud (udpræget Topvæxt; Fig. 13) og deler sig

nu ved en Væg, der snart er næsten lodret (Fig, 14), snart tem-

melig skraat stillet, bojet enten tilhojre eller venstre (Fig. 15);

— derefter b) optræde disse horizontale intercalære Delinger

(Fig. 15—17). Det er klart, at disse 2 skarpt adskilte Perioder

i Væxlen ganske umiddelbart set naturlig lade sig opfatte saa-

ledes: a) Fnokstraalen udvikler sig ved en monarkisk Topcelle af



2den Grad, der slrax afslutter Topvæxlen: hvorefter b) Væxten

fortsættes alene ved Intercalering. Xu udvikle disse Fnokstraaler

sig imidlertid iike isolerede, men blandede mellem de hidtil

omtalte Fnokstraaler; det er da klart, man tvinges herved til at

gaa et Skridt videre: Sammenhængen kræver, at de skulle opfat-

tes paa den angivne Maade. Jeg har i min Afhandling, „Bæg.

hos Kurvbl.«, S. 98, Anm., udtrykkelig bemærket folgende: ^1

Topcellens Væxt (Hieracium) kan indtræde mindre Uregelmæssig-

heder; saaledes vil Topcellen f. Ex. meget ofte, idet dens Top-

væxt afsluttes, kliives i to lige store Celler; da nu Udviklingen

ikke gaar videre, faar det derved ofte Udseendet af, at der her

er 2 (ja undertiden endog 3) Topceller tilstede af samme Værdi.

Noget tilsvarende er ganske almindeligt i Knopskæl hos Taxus,

Løvbladet hos Ceratophyllum, alle Pa pp us for mer o. s. v, ; men

delte bor ikke bedrage Nogen'^. — Hvorfor bor det ikke be-

drage Nogen? fordi Sammenhængen viser os, hvilken Opfat-

telse der er den rette. Vil Nogen ikke anerkjende delte, gaar

f'an — saavidt jeg skjonner — ikke videnskabelig tilværks,

idet han slaar en Streg over Un d e rsog elsen s Dialektik,

som den videnskabelige Forskning ikke kan undvære.

Den eneste paaviselige Forskjel mellem de forskjellige Fnok-

straaler er altsaa kun den, at Topvæxlen kan afsluttes paa et

forskjelligt Stadium; hvorhos det selvfolgelig er klart, at der af

den begrænsede Topvæxts Natur ikke vilkaarlig lader sig aflede

nogen Norm for, naar Topvæxlen skal afsluttes.

Vi se da, hvorledes Forskjellighederne i Fnokstraalernes Væxt

naturlig samle sig under 1 Synspunkt, betegnet ved folgende Ord:

a) Væxt ved en monarkisk Topcelle; b) Afslutning af Topvæxlen;

c) supplerende intercalær Væxt. Og hvad fordredes af Planen?

netop dette, at alle Forskjelligheder*) skulde kunne lade sig samle

"nder 1 Synspunkt. Problemel er saaledes lost.
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Lad os nu kaste et Blik til Dr. Warming (S. 188—190).

Han afgrænser det lille Parti, der er betegnet ved mine Fig. 14— 18;

udpiller disse enkelte Fnokslraaler raed tidlig afsluttet Topvæxt,

forklarer dem vilkaarlig og udvider nu sin Slutning til at gjælde

Fnokstraalerne i Almindelighed. Enten har Dr. Warming ikke

bemærket den store Forskjellighcd , der er i Væxtpunktets Byg-

ning — og i saa Fald forekommer det mig, at Dr. Warmings

„Prove" ikke just har været meget indgaaende — eller ogsaa

har Dr. Warming troet, at det var god videnskabelig Methode

at slutte fra saadanne enkelte Fnokstraaler, som det syntes let

at komme til rette med, til det Hele, en Fremgangsmaade,

der selvfolgelig, hvorsomhelst den anvendes, nodvendigvis maa

fiire til de mest ravgale Konsekventser. Det synes af andre Steder

i Dr. Warmings Afhandling, som om han virkelig anser Methoden

for god. Saaledes siges der f. Ex. S. 162—163 (Menyanlhes;

Trichonier med begrænset Væxt); „Forovrigt kan(!) der ingen

Regel paapeges i Maaden, hvorpaa Celledelingerne folge efter

hverandre, og til en indre enkelt Initialcelle er der intet Spor;

[Anm.*:] Det kunde synes, at der var en saadan i Fig. 6; men

paa min Originalfigur (1) er det langt tydeligere end her(!)5 »' ^^^

er to Cellestabler, adskilte ved en lodret, svagt zigzagbejet Skille-

væg; [Anm.-^*:] selv lige under Epidermis ses Billeder som

Fig. 2 (der viser 3 Celler, grupperede om 1 Centrum): i indre

Topcelle er altsaa(!!!) en Umulighed^!!)«. Man vil se, „Methoden"

geledes kunde afslutte Topvæxten
[

saadant, var Enhedsprincipet ikke br

ir frem efter samme Methode. som
Udviklingen af Trichomer hos Eien

lig. Trichomgebilde«, Wien 1871). H

mg af Trichomer hos Begonia vianicc

at. Moscous 1872, nr. 4, S. 241).

er bekræfte for en væsentlig Del mii
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Men endnu er den Slutning, at Fnokslraalerne hos Senecio

udvikles ved i monarkisk Topcelle, ikke tilborlig begrundet.

Ved Iagttagelse bliver et Resultat strengt taget ikke begrun-

det, men alene godtgjort, og det selv om man nok saa

meget har klaret sig, at den anvendte Methode ikke blot er rig-

lig, men den eneste rigtige, og det selv om man nok saa

meget var bleven slottet ved andres samstemmende Iagttagelser;

— en virkelig Begrundelse naas kun derved, at dette enkelte

Resultat opgaaar som Led i en omfattende, logisk begrundet,

harmonisk Sammenhæng. Jeg har imidlertid gjort et saadant

Forsog til en virkelig Begrundelse, idet jeg har sogt at op-

fatte Senecio-Fnokkens Udviklingshistorie som Led i en Udvik-

lingsrække, der sammenknytter Kryplogamerne (med deres abso-

lute Topcelle) og Phanerogamerne (med deres i Almindelighed

mere komplicerede Væxtpunkt). Og — hvorvel det nu forst er

Fremtiden, der skal afgjore, om Forsoget duer, saa er dog dette

Forsog paa virkelig at begrunde Planteanatomiens Resultaler det

eneste, der existerer, og — saavidt jeg skjonner — for Tiden

idetmindste tillige det eneste mulige. (Smign. det franske

.resumé«).

eelfuld Forstaaelse; tiet eneste nemlig, denne Mening kunde stolte sig

paa. var den kritiske Opdagelse, at jeg ikke giver en i det enkelte gaaende

'remstiliing af mine Undersogelser; - men dette er ikke en Opdagelse

af tien ærede Kritiker; jeg har nemlig selv gjentagne Gange -Bæg.
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hos Kur\l)l.», S. 55 og S. 120) udtrykkelig gjort opmærksom paa, al

det forholder sig saaledes; jeg har da aldeles ikke tilsigtet at give en saa-

dan Fremstilling; og den, der læser og bedømmer Fren^stillingen uden at

have dette for Oje, læser og bedommer uden sand Forstaaelse. Det eneste

Sporgsmaal, der her er at undersoge, turde være folgende: Kan det over-

hoved videnskabelig forsvares at give en saadan kortfattet — skematisk, om

man saa vil — Fremstilling af en Undersogelses Resultater, som jeg har

givet den her? Jeg har hidtil antaget, at det meget vel kunde forsvares,

og antager det fremdeles, idet jeg stotter mig til efterfolgende Betragt-

Situationen indenfor Planteanatomien er med faa Ord denne: der ar-

hejdes uden Plan, uden Sammenhæng, uden Sjn for det Væsentlige; der

mangler en ledende Tanke. Det Problem, der her er al lose, har jeg

ikke grebet ud af Luften; i ældre Tid har Niigeli, i nyere Tid Prings-

heim peget derpaa. Problemets Losning er paatrængende nodvcndig. Forst

naar Problemet er lost, vil Planteanatomien faa den Betydning, den bør

have som Grundlag for den videnskabelige Botanik; forst da vil del blive

muligt al give Udviklingsforskjellen mellem "Planteoiganerne« saavel som

mellem Planteorganismerne et bestemt Udtryk, og forst da vil det blive

muligt tilbunds at klare Principerne for Arbejdsdelingen indenfor Plante-

riget; — kort sagt en Mængde af de vigtigste Opgaver blive ligefrem forst

Hvad nu mit Forsog paa at løse Problemet angaar, giver det sig ikke

ud for at være mer end det virkeligt er: et aldeles forelobigt Forsog, idet

Besvarelse kræves ikke 1, men adskillige Aars Arbejde, — ikke f, men

mange Botanikeres Anstrængelser. (»Bæg. hos Kurvbl.., S. 120). Jeg til-

sigter væsenthg kun dette at opstille et bestemt Synspunkt.

Dette Synspunkt er for det forste strengt logisk begrundet. Hvad den

• faktiske Begrundelse- angaar, da maa forst og fremmest Synspunk-

tets Kjærne tages i Betragtning. Synspunktets Kjærne udgjor et Forsog

til en Paavisning af, at Analogien (fra Kryptogamernc) ikke taler for Nod-

vendigheden af, at Phanerorgamernes Væxtpunkt (i Almindelighed) skulde

udvikles ved en monarkisk Topcelle, idet vi meget snarere skulde vente at

finde hos Phanerorgamerne et kappedannet Væxtpunkt af en meget forskjel-

lig Bygning.*) Hertil slutter sig nu Forsog til en Paavisning af, aiHansteins
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idet de ikke taale af tænkes tilbnn ds som 1

Betragtning vil man fl. Ide, at der til

punkter behøves (forud en de tidlig ere kjen

1 eneste af de meddelte vanskeligere iRgtlagels.

foiraigt Vævsystem kan gaa over til a t blive et ;

Iagttagelse finder Bekræftelse blandt iandet i Dr

("Forgreningsforhold et(c.»). Saaledes vil det s(

stilling, dels til at fore Udviklingen endnu et Skridt videre.

Hvad nu forovrigt den »faktiske Begrundelse« angaar, er Fremstillingen

af de enkelte Iagttagelser ganske vist meget kortfattet og oversigtsmæssig,

idet jeg udelader Alt, hvad der Ikke ligefroni staar i Forbindelse med Pro-

blemets Losning; men her er det at mærke: ved at folge hin Frerastillings-

maade forudsætter jeg to Ting. Forste Forudsætning: Overenssfemniemlc

med mine Udtalelser ("Bæg. hos Kurvbl.", S. 120) forud.sætter jeg, at Frem-

stillingen, der kun betegnes som en .Indledning«, efterfolges af en vidtlof-

tigere Hedegjørelse; jeg har — som ganske naturligt er — udsat en saadan

forblevet ubesvaret, nemlig denne ægte videnskabelige Indvending:

Hvorledes rime Hansteins Slutninger sig sammen med de Forhold,

vi kjende hos Krjptogamerne ; kræver Analogi ikke nodvendigvis en

monarkisk Topcelle hos Phanerogamerne?

*) Jeg beklager, at min Kritik af Hansteins Begreber er affattet i tem-

melig stærke Udtryk, der — som jeg horer fra Tydsland — vækker

Anstod hos tydske Læ.sere. Det har under ingen Omstændigheder været

min Hensigt at sige noget fornærmeligt mod Hanstein, hvem jeg

Botanikere. Skulde denne lille Uforsigtighed i Udtrykket være medvir-

kende til, at man paa en ubillig og uretfærdig Maade lagde udeluk-

kende Vægt paa Fremstillingens svage Sider, uden at tage Arbejdets

gode Sider i Betragtning, tror jeg, at det var at beklage for Sagens

Skyld. Noget saadant synes imidbrtid at være sket i en meget kort

affejende Omtale, der er bleven mit Arbejde tildel i .Botan. Zeif..

(»873, S. 438). Denne Anmeldelse (undertegnet: G. K.; jeg formoder

ti- Kraus), fremtræder alene som Anmelderens individuelle Mening; den

synes nærmest at være en Gjenklang af (som den overhoved ingen
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til en Tid, da jeg har set mig mere om i Planteriget, samlet en større Sum

af Kxempler, faaet et mere sikkert Overblik, bleven sat istand til at be-

handle den hele Sag mere fra Grunden af. Anden Forudsætning: Ved Ud-

givelsen har det været mig magtpaaliggende at faa Arbejdet ledsaget af en

Iransk Gjengivelse, hovedsagelig fordi jeg antog, at der paa denne Maade

letlest lod sig opnaa ikke blot en alsidig Vurdering af det opstillede Sjns-

pLiukt, men tillige en grundig Provelse af de meddelte Undersogelser; thi

del er en Selvfolge, al jeg med Hensyn til de enkelte Iagttagelser aner-

kjender Kritikens Ret i videste Omfang, idet jeg alene forbeholder mig

selv Ret til at imodegaae Kritiken, Ret til at paavise, hvor efter min Op-

fattelse Fejlen stikker , naar man ved Undersøgelse kommer til et andet

Resultat end jeg (Jfr. Senecio!\.

Med faa Ord: Jeg har ved at udgive mit »Forsog. i dets foreliggende

Form ikke umiddelbart tilstræbt at faa en Række nye Iagttagelser optegnede

i Videnskabens Protokoller og ikke tilstræbt at faa en og anden troskyldig

Læser III (uden selv at undersoge) at antage disse eller hine Resultater.

Min Tanke har hovedsagelig været den at vække Opmærksomhed for det

Problem, Forsoget drager frem; at fremkalde — om det var muligt — Un-

dersogelser, der gik i den Retning, Forsoget anviser; jeg har troet, at det

Hovedsynspunkt, der opstilles, allerede i den Form, hvori det udvikles,

hed for, ja en bestemt Udsigt til Problemets Losning, samtidig med, at der

ikke existerer noget andel og derfor heller ikke noget bedre Hovedsyns-

punkt. — Eller — findes der maaske et saadant?

Idet jeg stoller mig til ovenstaaende Retragtninger, skjonner jeg ikke

rettere, end at min Fremgangsmaade meget vel kan forsvares som viden-

skabelig riglig; og forsaavidt Dr. Warming samt Hr. G. K. i «Rot. Zeit."

fremsætte en modsat Mening, nodes jeg til at underkjende deres Dom.

At nu i andre Henseender min Fremstilling kan lide af Ufuldkommenhed,

skjelllge Dele: a) en sammenhgnende (væsentlig anatomisk) Undersogelse af den

færdige Fnok (meddelt i Iste Afsnit) samt b) en Række Undersogelser af (navnlig

histologisk Udviklingshistorie (dels meddelte i 2det Afsnit, dels indkilede i

1ste Afsnit, med hvilket de oprindelig intet havde at gjore). Denne Sam-

menarbejdeise har muligvis Ikke været heldig, idet Læseren maaske paa sine

Steder lades i Tvivl om, hvad der er Udviklingshistorie og hvad ikke. Nu

— det er engang sket; jeg haaber imidlertid med Tiden at faa Lejlighed til

at bode idetmindste paa en Del af Manglerne.



e været sig bevidst, at Problemet cxi-

or dets Betydning, savnet den ledende

Tanke; — derfor ville ogsaa kun yderst faa Planteanatomer paa Forhaand

være saaledes inde i Sagen, at de ere istand til umiddelbart at fælde eu

blot tilnærmelsesvis rigtig Dom. Naar den Tid engang kommer, da

der fra flere Sider gjores alvorlige Anstrengelser for at lose Problemet,

turde det være, at det rette Tidspunkt var kommet til at fælde en

uhildet Dom over mit Forsog paa at finde Vejen; jeg for mit Vedkom-

mende onsker al videre Droftelse af denne Sag udsat indtil da.

Skulde det nu imidlertid ske, at Dr. Warming og jeg kom til at for-

handle videre om denne Sag forinden, lad da begge Parter folge disse

Principer: a) Vi lægge al Fordom og Autoritetstro tilside; b) vi foragte ved

Argumentationen at gjore Brug af personlige Forsikringer, individuelle Me-

vidt muligt forhastede Domme, idet vi gjore vort bedste for at sikre os en

dyb og sand Forstaaelse af hinandens Ord, allerede for vi kritisere dem!

Og jeg vil bede Læserne af de forskjellige Indlæg at holde skarpt Udkig,

gjore sig klart paa ethvert Punkt, hvad der er virkeligt Argument og hvad

der kun er Paastand, individuel Mening, Autoritetsdom.

Jeg skal sluttelig tillade mig at gjøre Dr. W»rming opmærksom paa

mere, end det ved et hastigt Blik ser ud til.

2. Kurrblomstens Anlæggelse. Ifolge Dr. Warm
ne Angivelser herom ikke med hans Undersogelsc

uregelmæssighed er et relativt Begreb,

t^ellerækker i den periferiske Væxtkant, jeg om noge
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ium, hvilket gjor en væsentlig Forskjel, da Valken hos Cirsium baade

aftigcre og anlægges tidligere end den hos Senecio. Denne Forskjel

intet mærkeligt ved sig og vil sandsynligvis med Tiden vise sig som

ke naturlig o: vise sig at være i god Overensstemmelse med den For-

, der er mellem de to Slægter i Henseende til Fnokkens Bygning. Det

stemme slet med hint Arbejdes Plan at give en Enkelthed som denne

d førelse, som Dr. Warming vil have det, tilmed da den kun optræder

3. Fnokkens Funktion j Trichoiuernes Funktion (Dr. Warming, S. 202).

Lutter Misforstaaelser fra Dr. Warmings Side! a) Jeg siger jo netop

(«Bæg hos Kurvbl.«, S. 116), at Fnokkens Funktion er analog med den,

der andensteds er overladt Trichomer. b)Hvor siger jeg, at Trichomcts

Funktion er uvæsentlig i absolut Forstand? ingensteds; jeg siger: rela-

tivt uvæsentlig »: i Forhold til Bladets Funktion, og da navnlig i Forhold

til de Funktioner, der ere overladte Bladene paa samme Plante. ("Bæg.

hos Kurvbl.", S. 112, 113). c) Hvor lukker jeg Øjnene til for de Resulta-

ter, Hofmeister udtrykker saaledes: «Uebereinstimmungen oderDiffe-

renzen der åuszeren Form, des inneren Baues, des Funktion etc. sind

nlcht maaszgebend fur die Deutung eines gegeb. Gebildes als Achse, Blatt

oder Haar»? Jeg kunde jo formelig have taget denne Sætning til Motto,

eftersom den Mening, der ligger i disse Ord, udtrykker min Vurderings in-

derste Tanke. Derimod fremtræde disse Ord dømmende overfor den, der

ved Vurderingen uden tilbørlig Kritik lægger en Hovedaccent paa, at Fnok-

kcn adskiller sig fra det hos Femtalsplanterne almindelige Bæger i Form,

Funktion, lav anatomisk Udviklingsgrad etc. 3: Hofmeisters Udtalelse

rammer Dr. Warming (sammenlign Dr. Warming, S. 203).

Dr. Warming misforstaar hyppig, idet han forstaar vilkaarlig. Han

overser, at, ligesom den enkelte Natur-Iagttagelse ikke virkelig forstaas uden

Del af en videnskabelig Udvikling virkelig forstaaet uden ved at ses i Sam-

menhæng med det Hele. Læserens Frihed i Opfattelsen af en given En-
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•Slaii har endnu ikke truffet Trichomcr, der indeholde Karbundt ; dog

kan (denne) Karakter selvfolgelig ikke sætte nogen absolut Grænse«. Jeg

har foran vist, at dette er et for Argumentationen uvæsentligt Punkt, hvilket

jo allerede ligger i Ordene. Dr. Warming godtgjor imidlertid, at den

her givne Oplysning er urigtig. Af hvad Art er nu denne Fejl, begaaet

— som den er — paa hint Tidspunkt? — Naar man vil have Oplysning

om, til hvilket bestemt Punkt Behandlingen af et eller andet almin-

deligt videnskabeligt Sporgsmaal er naat frem, soger man efter i de

nyeste og bedste Haandboger. Jeg har gjort dette, vendt mig til Sachs's

•Lehrbuch«, 2den Udgave (3dje var ikke udkommen dengang) og Hofmei-
sters «Handbuchs — jeg fandt folgende Oplysninger: hos Sachs (S. 137):

durchaus«. Nu sporger jeg rolig enhver upartisk Dommer: naar man
hos de bedste Autoriteter finder saa bestemte Angivelser, har man da nogen

særlig Anledning til at soge Literaturen igjennem, tilmed naar Sagen angaar

uoget mindre væsentligt, der ene og alene faar Plads som en oplysende Note

under Texten? selvfolgelig ikke; Dr. Warming bærer sig ligedan ad, —
og Gud hjælpe de stakkels Videnskabsmænd, om de ikke til en vis Grad var

i deres gode Ret til at gjore det! — Selv naar jeg giver den (rigtige)

Oplysning, at Weis forbigaar Udviklingen af vanskeligere Trichomformer,

har jeg ingen absolut Forpligtelse til ogsaa at vide, at der i hans Bog

findes nævnt Exempler paa færdigdannede Trichomer med Karbundt; det

falder mig ikke ind at soge efter saadanne E.\empler her, saa lidt som

noget andet Sted; jeg har jo hine Autoriteters bestemte Ord.

Det er ret betegnende for den Skævhed, Dr. Warmings Kritik lider

af, at han er kommen til at rette et voldsomt Angreb, sit Hovedangreb,

Forstaaelse af Han s tein paa dette PunJ

achs og Hofmeister li-e Dr Warming, S 160

karmin g gjor paa at bortforklare det mangcllul

vne Oplysning (Dr. Warming, S 20 3 Anm -i

?n ærede Kritiker véd naturligMs ha>s,\\ -<-.'t >
'
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ikl kan se, ut Analogien mellem

ene Side, Dermalogen og Tiichor

ifl er dette noget ganske uvæse

Sporgsniaal: IS'aar Bladets Væxtpunkt fortsætter Væxten, efter

lerom og Periblem have standset Væxten , bestaar Bladets Væxtpui

det ikke? Svares der nej, giver Dr. Wa

Punkt 3 (>Bæg. hos Kurvbl.., S. 111) har en Del Betydnii

thed i Dom. Dr. Warming anker stærkt over, at jeg udta

inme. Dette bor neppe stode Nogen — undtagen ved fors

eg fremsætter en videnskabelig Dom, er den altid- stottet
j

gumenter (sædvanlig opforte med Nummer eller Mærke: a,

)et er klart, at Dommens Sikkerhed staar og falder med i

Denne Fremgangsmaade, al lade Argumenterne tale for

end (hvad vi bar set, at Dr. Warming ikke er utilbojelig til) idehg at

tale for Argumenterne ved idelig at lægge sin egen (eller andres) personlige

Autoritet i Vægtskaalen. (Dr. Warming forglemmer, at en Dom i og for

sig ikke har nogen selvstændig Betydning). Vel er Botaniken ingen

exact Videnskab, men den bor dog saa vidt muligt nærme sig til at

blive det.

8. Begrebet .ideelt Organ. (Dr. Warming, S. 199, samt Dr. War-

ming »Vortemælkskoppen«, S. 103, 110). Ses Sagen fra et »ikke darwini-

stisk« Synspunkt, maa de »ideelle Organer«, (til hvilke Organer der ikke

findes mindste reelt Spor) nodvendigvis henfores til samme Kategori som

Baggesens -Knive uden Blad og uden Skaft«, hvorfor der rettest bor

anvises dem en Plads udenfor Videnskaben; den forste logiske Grundsæt-

ning: .enhver Ting er hvad den er«, kan Videnskaben ikke opgive.

Blik se ud, som om .ideelt Organ- var berettiget som videnskabeligt

Begreb, men ikke, naar man nojere overvejer Sagen. Ved at sammenligne

Udviklingshistorie med Udviklingshistorie kunne vi fores til Antagelse af

den Hypothese, at en Planteart, hvis Blomst mangler f. Ex. Krone, mulig-

vis kan nedstamme fra samme Urform som en Mængde andre Arter, der

cre i Besiddelse af en fembladet Krone. Det kunde nu synes berettiget at

sige: hin Planteart er forsynet med fem ideelle Kronblade. Men -- lad den



forsvinder), saa have vi jo her hos denne Form med 10 eller 15 reelle

Kronblade lige saa god Grund til at tale om fem ideelle Kronblade! Hvad

er Konsekventsen? at vi faa en hvilkensomhelst Plante udstyret med en

Sum af reelle og med et uendeligt Virvar af ideelle Organer! Det forekom-

mer mig da, at ogsaa, naar Sagen ses fra dette Synspunkt, bor der anvises

Begrebet .ideelt Organ« en Plads udenfor Videnskaben; med mindre da

vor Fagvidenskab vil optage en Grundsætning som denne: »enhver Ting

er ideelt, hvad den har været reelt-, hvilket neppe er sandsynligt.

Som jeg tror, er jeg i god Overensstemmelse med Darwin ved at for-

kaste Begrebet "ideelt Organ.. Darwin taler om ideale Typer, men

ner, tror jeg ikke, for jeg ser anfort, hvor han gjor det. Og har han

virkelig gjort det, er det hos ham en Licmtia.

Endnu skal jeg tillade mig — i Anledning af de .ideelle Organer- —

han overfor Darwinismen? Jeg har søgt paa egen Haand at faa Klarhed over

dette Punkt, men hidtil er det ikke lykkedes mig; Fejlen ligger mulig-

greb; jeg skal altid sætte en Ære i at indrommc mine Fejlgreb, saa snart

et lignende Forhold til Sandheden). Imidlertid vil det af det Foregaaende

være klart, at jeg i denne Sag ikke med min bedste ViHie er istand til

at folge den givne Opfordring. Jeg kan dog ikke undlade oprigtig at takke

Dr. Warming for, at han ikke har holdt sin Kritik tilbage; thi han har der-

med givet mig Lejlighed til for det forste Hovedpunkts Vedkom-

mende at fremsætte min Begrundelse i en mere udviklet og præcis Form,

ihvilket neppe har været til Skade), medens jeg for det andet Hoved-

Punkts Vedkommende har faaet Lejlighed til at fjerne nogen Uklarhed

over, hvad jeg har villet give og hvad ikke.



Forklariog af Tarle Hi.

Fig. 1-30: unge Fnokstraaler af Smecio vulgaris. Ved d c Præparater, hvis

Afbildninger ikke vise Celieindlioid, er Celleindholdet fjernet ved Kali;

i de herhen hørende Figurer ere cil le Præparatets Celler indtegnede.

D e Præparater derimod, hvis Afbild ninger vise Celleindhold, ere be-

handlede med Alkohol; i de herh en hørende Figurer ere kun de

Celler indtegnede, der vende umidde!Ibarl mod Betragteren. Ved samme

Figurtal betegner a, b det samme Præparat, betragtet fra to mod-

staaende Sider.

Fig. 31-32: Spidser af færdig dannede Fuokstraaler.



Vingens anatomiske Bygning hos Stormfugle-Familien

{Procellaridæ s. Tubinares).

./. Reinhardt.

(Meddeclt i- de skandinaviske Naturforskeres Mode i Kjobenhavn. Juli 1873.)

r^or henved halvtredsindstyve Aar siden opdagede J. Fr. Mcckcl

en ret mærkelig Biknogle i Vingen hos den almindelige Skraape

(Puffinus anglorum). Den havde sin Plads paa Overarmsbenets

Radialside og var der bevægeligt indleddet paa den store krog-

formige Udvæxt, som hos Maagefuglene {Longipennes ^ Cuv.),

»ogle Alkefugle {Alcidæ, Vig.) og Sneppefuglene (Limtco/æ, Nitsch)*)

findes paa den nysnævnte Knogles nederste Ende lidt ovenfor

Ledknuden for Spolebenet^). Senere er der fundet lignende

Knogler hos to andre, men beslægtede Fugle. Forst har nemlig

) 1 sit store Værk om Frankrigs fossile Fugle lægger Hr. A. Milne-

Edwards stor Vægt paa denne Udvæxt som et, udelukkende »les

longipennes" og «les totanides» tilkommende Særkjende. Dette er

dog ikke ganske rigtigt; thi Udvæxten er, mere eller mindre udviklet,

tilstede ogsaa hos Alkefuglene, f. Ex. hos Uria grylle, Fraterada arc-

tica, Simorhynekus psittacula og Alca torda, cfr. A. Milne-Edwards,

sondern auch einen ansehnlichen långlichen Knochen vo

Liinge und fast I Linie Dicke, bewegiich cingelenkt tragt«.

»System der vergleich. Anatomic, 2ter Theil, Halle, 1825,
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Fr. D. Bennett paa en Reise omliring Jorden i Aarene 1833

til 1836 hos den store Albatros {Diomedea exulans) iagttaget en

særegen Knogle, fæstet til Overarmsbenet ved Albuledet'). Der-

næst har R. Owen fundet en slig Knogle paa et Skelet af en

Skraape fra Sydhavet, Puffinus (Nectris) brevicaudus^).

Flere end disse tre Angivelser om den Slags Vinge-Biknogier

har jeg ikke kunnet finde i den mig bekjendte Literatur-''), og,

som man seer, indskrænke de sig alle til blot at paavise disse

usædvanlige Knoglers Forekomst, men de sige ikke Noget om

hvad de kunne tjene til, eller hvad Forhold de staae i til Vin-

gens Muskler eller andre blode Dele. Disse sparsomme og

mindre fyldestgjorende Angivelser synes derhos end ikke at have

tiltrukket sig synderlig Opmærksomhed. Ingen al

Anatomer lader til at have vidst Noget om slige Biknogler

nogen anden Fugl end netop den ene, hos hvilken han selv

fundet den, og naar jeg undtager, at Bennetts Notits er

taget i hans Broders G. Bennetts Bog: „Gatherings o

Naturalist in Åuslralia"*), har jeg forresten ikke tru

•The
I

gioDe trom the year 1833 to 1836., London, 1840, Vol. II, b.'Zo^;

ligviis ikke heldig.

j «A styliform accessory ossicle is attached to thc produced entocon-

dyloid process of the humerus«. »Descriptive Catalogue of the Osteo-

logical Series, contained ia the Museum of the Royal College of Sur-

geons of England'., Voi. 1; London 1853, p. 230. — Ordet »entocon-

dyloid« er kun en Trykfeil for »ectocondyloid".

I I den af R. Owen forfattede Artikel ^Aves^ i R. B. Todd's .Cyclo-

pædia of Anatomy and Physiology. (Vol. I [1835—36], S. 236) siges det

rigtignok, at Lunden (Fratercula arctica) besidder en lignende Bi-

knogle; men denne Angivelse maa beroe paa en eller anden Forvex-

ling og kan derfor ikke komme i Betragtning; der er ingen slig

Knogle i Lundens Vinge. I Owen's «on the Anatomy of Vertebrates«,

dringer, er Angivelsen ogsaa stroget, see Værkets anden Deel, S. 71,



noget af de ovenanforte Fund nævnt i de mange ældre og nyere

Skrifter og Afhandlinger, i hvilke de med nogen Rimelighed

kunde formodes at findes omtalte, og som jeg i denne Anled-

ning har efterseet.

Der er saaledes unægtelig Brug for yderligere og fuldstæn-

digere Oplysninger om disse Biknogler og den Rolle, de spille

i Vingen, og jeg skal derfor meddele nogle Undersogelser , som

jeg Tid efter anden har kunnet anstille desangaaende. De Fugle,

som have staaet til min Raadighed^ skylder jeg forst og fremmest

Skibsforer Andreas virksomme Interesse for Universitetets zoo-

logiske Museum. Allerede i 1862 hjembragte han fra en Reise

til Oen Mauritius et Par i Salt nedlagte, raat tilberedte Skeletter

af Dinmedea exulans og Majaqueus conspicillatus, paa hvilke Vinge-

musklerne vare blevne levnede, og gav mig derved den forsle

ff^ilighed til ved egen Undersogelse at lære Forholdet at kjende.

Efter den Tid har han fra andre Reiser og navnlig fra en til

Amurlandet i 1868 og 1869 hjembragt flere, ligeledes i Salt op-

bevarede oceaniske Sofugle. For adskillige Slægters Vedkom-

mende har jeg dog under min Bestræbelse for at erfare, hvor

udbredt Forekomsten af slige Biknogler er, maaltet lade mig noie

»ned at undersoge torrede Skind. Men saadanne kunne i Al-

mindelighed ogsaa give fuldkommen paalidelig Oplysning. Paa

Grund af den i andre Henseender beklagelige Mangel paa Om-

'•yggelighed, hvormed Skindene kun altfor tidt ere præparerede,

sidde Biknoglerne som oftest endnu paa deres Plads inde i

Vingen, og selv om dette ikke er Tilfældet, er der dog ganske

almindeligt levnet saa Meget af Muskler og Sener, at man af

^isse ialfald kan skjonne, om den paagjældende Fugl kan besidde

Biknogler eller ikke, naar man blot 1 Forveien har havt Leilighed

l'l paa ubeskadigede Vinger at gjore sig bekjendt med deslige

Knoglers Forhold til de omgivende blode Dele.

De tre Fugle, hos hvilke man hidtil har fundet deslige Bi-

l<"<>gler, hore, som del vil erindres, alle til en og samme Fa-

"lilie, nemlig Storm fuglenes; og det viser sig, at det virkelig
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ogsaa kun er hos denne ene Familie, at disse Knogler og den

af dem betingede Forandring i de anatomiske Forhold forekomme.

Da det nemlig lod sig tænke, at Biknoglerne kunde være tilstede,

andre Fuglefamilier, hos hvilke Overarmsbenet ligesom hos Storm-

fuglene er forsynet med en Krogudvæxt, har jeg eflerseet Vinge-

bygningen hos en Deel af Slægterne i disse Familier. Men

hverken hos Sneppefuglene eller hos Alkefuglene, eller hos Ter-

nerne, Maagerne og Kjoverne har jeg kunnet finde Spor til slige

Knogler, og selv blandt Stormfuglene er det (som det vil blive

viist i det Folgende) langtfra alle Slægter, som besidde dem.

Naar imidlertid Vingens Bygning er modificeret paa den

Maade, hvorom Talen er, saa er Forholdet i de fleste Tilfælde,

og navnlig ogsaa hos de Arter, hos hvilke Biknoglerne allerede

ere paaviste, dog ikke ganske saaledes, som det angives at være.

Det er nemlig hidtil blevet overseet, al der i hver Vinge gives

ikke een, men to Biknogler, idet der foruden den allerede be-

kjendte Biknogle findes en anden mange Gange mindre, som

nærmest er at betragte som en Forbening i det undertiden

næslen bruskhaarde Senebaand, ved Hjælp af hvilket den storre

Biknogle er fæstet til Krogudvæxten. I den Deel af dette Baand,

som gaaer hen over og insererer sig paa Bagsiden af Udvæxten,

ligger der nemlig en lille, oval, fladtrykt Knogle, som svarer til

en Ledflade paa den nysnævnte Udvæxt og kan glide lidt op

og ned ad denne. Selv hos den Art, hos hvilken dette lille

Senebeen er storst, nemlig hos den store Albatros, Diomedea

exulans, er det ikke mere end 5 Millim. langt og 4 Millim. bredt,

og hos de fleste andre saa meget mindre Stormfugle, hos hvilke

der overhovedet findes Biknogler, er det ofte hoist ubetydeligt;

men ganske mangle gjor det dog kun sjeldnere, saavldt min

Erfaring gaaer, kun hos Æstrelata futiginosa og Æ. bulveri samt

O og Phobetria fuliginosa. Den store

lil her at meddele, at en Diornedea chloro-
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Riknogle er ved det omtalte Baand fastholdt i en saadan Ret-

ning, at den, naar Vingen udstrækkes, paa en Maade kan siges

al være en Slags Forlængelse af Krogudvæxten, og at den lige-

som denne danner en næsten ret Vinkel med Overarrasbenels

Længdeaxe; den har saaledes en Forside og en Bagside, der

svare til selve Overarrasbenels forreste og bageste Side, en

proximal og en distal Ende samt en overste og en nederste

Rand, af hvilke den forste vender opad mod Skulderen, den

sidste nedad i Retning af Albuledet. Den er stedse meget lang-

strakt; men dens Form vexler iovrigt en Deel hos de forskjellige

Arter, ja selv, om end i mindre Grad, hos forskjellige Individer

af samme Art. Undertiden er den af omtrent samme Forlighed

gjennem sin hele Længde og ligesom vinkelboiet eller svagt

S-formigt bugtet; i andre Tilfælde, f. Ex. hos den store Albatros,

lillager den jævnt i Brede ned ad mod den proximale Ende;

mere i det Enkelte gaaende Beskrivelser af disse Knoglers tem-

melig uregelmæssige Form ere imidlertid neppe nodvendige, da

Afbildningerne paa næste Side af flere af dem vistnok hurtigere

end mange Ord ville give den rette Forestilling. I det Hele taget

slaaer Knoglens Storrelse naturligviis i Forhold til Fuglens; men

Afvigelser fra denne Begel kunne dog til en vis Grad tinde Sted.

Saaledes er den her omtalte Biknogle næsten 30 Millim. lang

hos Phobetria fuliginosa og længere end den tilsvarende hos den

saa langt storre Diomedea exulans, hos hvilken imidlertid Knoglens

forholdsviis ringe Storrelse opveies ved Senebaandets saa meget

desto storre Længde.

ved Sydkysten af Island. Skelettet, som Lægen der paa Stedet, Hr.

Haa Iland, sendte til afdode Prof. Eschricht, findes nu i L'niver

sitetets zoologiske Musenm. Dette er sikkert det eneste Exempol

iagttaget i Danmark, men delte er sikkert en Feiltagclse. De

ingen Kilde, men skulde Angivelsen ikke beroe paa en Misforst

fien flere Steder citerede Notils i Brun niches -Ornithol.
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Fig. 1. Diomedea exulans, Overarmsbencts distale Eiuie med begge Biknog-

lerne in silu. seet fra Dagsiden; a den lille Biknogle, b Senebaandet, som

gaaer til c, den store Biknogle, d en Forlængelse af Senen af Tensor patagii

brevis. Fig. 2. Diomedea exulans, den store Biknogle, seet fra Forsiden.

Fig. 3. PKobetria fuUginosa, den store Biknogle, fra Forsiden. Fig- i-

Samme Knogle, seet fra sin nedadvendende Kant. Fig. 5. Majaqueus con-

spicillatm , begge Biknogler fra venstre Vinge, fra Forsiden. Fig. 6. Pnf-

finus anglorum, begge Biknoglerne fra hoire Vinge, fra Bagsiden. Fig. 7.

Puffinus major, den store Biknogle, fra Bagsiden. AUe Figurer ere i na-

Det folger af sig selv, at et forholdsviis saa stort Been,

som ialfald den store Biknogle er, maa spille en ikke ringe

Rolle i Vingen og belinge Forandringer i de blode Deles sæd-

vanlige og normale Forhold. Vi skulle nu see, hvori disse

Forandringer bestaae. Hos Fuglene i Almindelighed udspringer

der fra Overarmsbenets forreste Side lidt ovenfor den radiale

Ledrulle en Muskel, extensor metacarpi radialis longus^ som lober

langs med Underarmens Radialrand og snart gaaer over i en

lang Sene. som fæster sig paa den fremspringende Knub paa

Vderranden af Tommelens Mellemhaandsknogle. Muskelens
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Function er tilstrækkeligt betegnet i dens Navn. Ved sit Ud-

spring er denne Strækkemuske! mere eller mindre tydeligt deelt

i to Portioner, en ydre og en indre, og meget ofte ere disse

Portioner saa vel adskilte, at de af flere Anatoraer«) betragtes

som to forskjellige Muskler og belægges med forskjellige Navne,

uagtet der synes at være umærkelige Overgange mellem Portio-

nernes storre eller mindre Selvstændighed, og uagtet ialfald deres

isener stedse smelte sammen i et kortere eller længere Stykke,

inden de fæste sig paa Mellemhaanden. Af Muskelens to Por-

tioner er den indre kjodet ved sit Udspring; den ydre udspringer

derimod i Reglen senet og vedbliver at være det i et kortete

eller længere Stykke; den er i det Hele mindre fyldig og kjodrig

end den indre Portion, og dens Udspringssene krydses i næsten

lodret Retning af Senen af tensor palagii brevis"), som tildeeis

smelter sammen med den under Krydsningen. Saaledes er i

Hovedsagen Forholdet hos alle Fugle, hvis Vinger ere byggede

til Flugt, og hos hvilke Overarmsbenet ikke har nogen Krog-

udvæxt. Hos de Fugle derimod, hos hvilke denne Udvæxt er

tilstede, allsaa hos Sneppefuglene, Maagerne og mange Storm-

fugle, indtræder der en lille Forandring i den ovennævnte Muskels

forhold. Muskelens to Portioner ere her fuldstændigt adskilte

ved deres Udspring, den ydre udspringer fra Spidsen af

Krogu d væxten , medens derimod den indre Portion udspringer

indenfor denne Udvæxt med nogle Muskelbundter fra dens for-

reste Flade, med andre tæt ved dens Rod fra selve Overarms-

benet''). Hos de Former blandt Stormfuglene endelig, hos hvilke

siologie., 7terBand (1822), 2tes Heft, S 187) ogSeienka (Broe

issei) und Ordn. d. Thier-Reichs in Wort u. Bild-, 6ter Bd.. IV Ab

el, 5 u. 6 Lieferung (1870), S. 130).

æxtens Betvdnine- men selv han siger kun ganske i Forbigaaoi
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der ikke blot er en Krogudvæxt tilstede, men hvor der tillige

findes Biknogler, skeer der en yderligere Omflytning; den ydre
Portion tager her silUdspring fra den s tore Bik n og! e,

altsaa i endnu storre Afstand fra den indre Portion, som ufor-

andret beholder den Plads, den har hos Sneppefuglene og Maa-
gtrne. Stedet paa Biknoglen, fra hvilket den ydre Portion ud-

gaaer, er ikke noiagtigt det samme hos alle de dermed forsynede

Stormfugle; den kan udspringe snart fjernere fra, snart nærmere

ved Knoglens Spidse. Hos Diomedea exulans udspringer saa-

ledes den ydre Portion lige fra den nederste (proximale) Ende
at den store Biknogle og er ikke betydeligt mindre end den

indre; hos Phobelria fuliginosa er Forholdet mellem Portionernes

Storrelse oratr
• rrige Albalr

uaspringer her lidt ovenfor Biknoglens nederste Ende. Hos

lUajaqueus æquinoctialis og Adamastor gelidus er den ydre Portion

neppe halv saa tyk som den indre og er rykket op paa Biknog-

lens overste Halvdeel. Æstrelata fuliginosa endelig kan nævnes

som Exerapel paa en Stormfugl, hos hvilken Muskelens ydre

Portion udspringer lige oppe ved Biknoglens distale Ende.

Betydningen af disse Forandringer i Udspringet af den om-

talte Muskels ydre Portion synes at være let at forstaae; alle-

rede ved som hos Maagerne at udspringe fra Spidsen af den

meget store Krogudvæxt og saaledes at loftes op over Overarmens

'Niveau bringes den til at virke under en fordeelagtigere Vinkel,

end hvis den fæstede sig til den forreste Flade af selve Over-

armsbenet. Dette bliver i endnu hoiere Grad Tilfældet, hvor der

er en Biknogle tilstede, og hvor Muskelportionen flyttes heelt op

paa denne. Det er fremdeles forstaaeligt, at jo mere Underarmen,

saaledes som hos mange af Stormfuglene, faaer en ganske usæd-

vanlig og uforholdsmæssig Længde, og jo længere som en Folge
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heraf Afstanden fra Muskelens Udspring til Inserlionen af dens

Sene paa Meliemhaanden bliver, desto mere kan det behoves, at

iVJuskelen komnaer til at virke i en gunstigere Retning end hos

Fuglene i Almindelighed, og dette gjores muligt ved Biknoglen.

Denne Knogle tjener altsaa for det Forste til at opveie de Van-

skeligheder for Virkningen af Mellemhaandens lange Strække-

muskel, som fremkomme af Underarmens store Længde hos de

Fugle, hos hvilke den forekommer. Men Biknoglens Betydning

ligger ikke blot i dens Forhold til den tidlnævnte Muskelportion.

Den tjener tillige til Stottepunkt for Senerne til den forreste Vinge-

folds to Muskler (tensor patagii tougus og (. pat. brevis). Senen

fra den lange Vingefoldsmuskel fæster sig til Biknoglens distale

Spidse og finder saaledes en Understottelse paa den lange Vei,

Længde har at gjennemlobe. Den korte Vingefolds-Sene lober

hen til og fæster sig paa en lidt fremspringende Knub paa Bi-

knoglens overste Rand og fortsætter sig derpaa fra dette Punkt

som et kraftigt Senebaand hen til selve Overarmsknoglen, hvor

Baandet fæster sig udenfor, men tæt op til den indre Portion af

Mellemhaandens lange Strækkemuskel. Del tjener saaledes til at

holde Biknoglen fastere i sin Stilling.

Det har i mere end een Henseende Interesse at erfare.

fivor udbredt denne Særegenhed i Vingens Bygning er blandt

.Stormfuglene, og jeg har derfor sogt al samle saa mange Op-

lysninger derom, som jeg har kunnet. Jeg maa beklage ikke at

have kunnet undersoge Slægten Halobæna^); thi endskjondt jeg

lur min Deel anseer det for rimeligt, at det med Tiden vil vise

sig, at den mangler Biknogler, vilde en sikker Oplysning om.

hvorledes Forholdet er netop hos denne Slægt, have været cl

Beskrivelserne og af Afbildningen i A. Smiths •illustrations of the

Zoology of South Africa.; men, derefter at domme, synes det mig, at

de Ornithologer, som stille den nærmest ved Prio«-Slægten ,
opfatte
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godt Bidrag til en rigtig Bedommelse af denne af forskjeJlige

Ornithologer forskjelligt opfattede Fugls sande Slægtskab. Men
med Undtagelse af denne Slægt har jeg forresten kunnet eftersee

Repræsentanter for alle de almindeligt anerkjendte Slægter og

ikke faa af de Underslægter, i hvilke de atter deles af visse

Ornithologer. Biknoglerne og den ved dem betingede Modifica-

tion i Vingens anatomiske Forhold forekommer da for det Forste,

soge Diomedea exulans, D. brachyura, D. melanophrys, D. chloro-

rhyncha og Phobetria fuliginosa^ altsaa Halvdelen af de sikkerl

kjendte Arter og deriblandt Repræsentanter for enhver af de

Slægter og Underslægter, som man har forstigt at opstille pa;i

mere eller mindre subtile Kjendemærker. Der kan saaledes

aldeles ingen Tvivl være om, at Biknoglerne eller under alh-

Omstændigheder den stiirste og vigtigste af dem jo findes hos

alle Arterne, medens derimod den mindre kan mangle, saaledes

som vi have seet det at være Tilfældet hos Diomedea chloro-

rhyncha og Phobetria fuUginosa. Fremdeles forekomme Biknog-

lerne hos Afflja^ueus-Slægten , af hvis tre Arter jeg har havt de

tie to, Majaqueus wquinoctialis og M. conspicillata , til min Raa-

dighed. Af Pu/j^nu«- Slægtens Arter har jeg selv undersogl

*Puffinu$ major^) og P, angiorum og fundet Knoglerne hos dem

t*«gge, medens deres Tilstedeværelse hos P. brevicaudus jo for

længst er paaviist af R. Owen. Disse tre Arter udgjiire ganske

vist kun en Sjette- eller Sjvendedeel af alle de hidtil opstillede,

men de danne paa den anden Side saa at sige Yderpunkterne

af den hele Række Fugle, som man nu er saa temmelig enig om

at stille sammen i Slægten Puffinus^ og det er derfor neppe for

diistigt heraf at slutte, at der raaa findes Biknogler ogsaa hos

alle de (ivrige Arter. Endvidere besidder

disse Knogler; endelig forekomme de hos Æstrela.

som her tages i det Omfang og med den Begrændsi
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rigtignok kun havt Leilighed til at undersoge ^Æstrelata fuligi-

nosa (Kuhl) og *Æ bulweri^ naen disse ere ialfald, trods Lig-

heden i Farven, to hinanden temmelig fjernlstaaende Former'),

og denne Omstændighed turde være en ret god Borgen for, at

Biknoglerne ville findes hos alle Arterne, om jeg end skal ind-

romme, at det kunde være onskeiigt for en storre Sikkerheds

Skyld at eftersee et Par af de tvefarvede Æstrelater. Æstrelata-

Slægten slutter Rækken af de Stormfugle, hos hvilke jeg har

fundet Vinge-Biknogler, og jeg troer at turde ansee det for saa

godt som utvivlsomt, at disse Knogler virkelig ogsaa mangle hos

alle de ovrige; men da der unægtelig er, om ikke nogen storre

Slægt, saa dog ialfald nogle Underslægler, som jeg ikke har havt

Leilighed til at eftersee, vil del maaskee være rigtigst enkeltviis

at nævne alle de Stormfugle, hos hvilke jeg forgjæves har sogt

efter Biknoglerne, og derved give Midler i Hænde til at bedomme,

hvorvidt min Mening er berettiget eller ikke. De undersogte

Fugle ere allsaa »olgende: *Pelecanoides garnoli, *Fulmarus gla-

cialis, *F. {Priocella) glacialoides , *Ossifraga gigantea^ Daption

capensis., '*Fagodroma nivea^), *Prion (Pseudoprion) banksii^ Pro-

cellaria pelagica^ *Pr. [Cymochorea) leucorrhoa, *Pr. (Oceanodroma)

furcata og ^Oceanites grallaria. Man vil af denne Liste let see,

at enhver nogenlunde rimelig Tvivl ialfald maa indskrænkes til

de formrige Stormsvaler og den allerede forud omtalte Halobæna.

Men selv af Stormsvalerne ere dog begge Hovedslægterne blevne

eftersete, og der er saameget mindre nogen Fare for, at Man-

gelen af Biknogler jo vil vise sig gjennemgaaende, som et Blik

den sidstnævnte Fugl og ganske fjernet den fra Æstrelaterne.

) Eftersom Pagodroma nivea end ikke i de nyeste af de talrige Arbeider

om Nyzcelands Fuglefauna er optaget blandt de ved dette Olands

Kyster forekommende Stormfugle, vil jeg dog anfore, al ifoige en

velvillig Meddelelse af Professor L. Esmark er det Exemplar, som jeg

har undersogt, tilligemed et andet lignende netop skudt paa Nyzeeland

af en derboende norsk Kolonist og derfra sendt til Museet i Christiania,
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paa de Stormfugle-Former, som besidde disse Knogler, vil vise, at

det netop er de Slægter, hos hvilke Vingens Længde fornemmelig

skyldes Over- og Underarmens store Længde; men hos Storm-

svalerne ere disse lo Vingeled, hvert især, kortere end Haanden,

og Albuen naaer ikke længere end til Hofteskaalen, eller end

ikke saa langt, naar Vingen er (foldet eller sammenlagt. Tor

man nu, som jeg haaber, stole paa det vundne Resultat, findes

altsaa Biknoglerne og den med dem folgende Forandring i Mu-

skulaturen hos 6 storre Slægter, nemlig Diomedea, Pkobetria,

Majaqueus, Adamastor, Puffinus og Æslrelata, og mangle hos 8,

eller, hvis vi tillade os forelobigl at regne Halobæna med, hos

9 Slægter, nemlig: Fulmarus, Ossifraga, Daption, Pagodroma,

Halobæna^ Prion^ Procellaria, Oceaniles og Pelecanoidcs. Vender

man sig derimod fra Slægterne til Arterne, stiller Forholdet sig

ganske anderledes, eftersom de Slægter, hos hvilke der er fundet

Biknogler, ere meget rigere paa Arter end de, som mangle dem,

og det er neppe for meget at sige, at den her beskrevne Sær-

egenhed i Vingens Bygning findes hos omtrent lo Trediedele af

alle bekjendle Stormfugle-Arter,

De nyere ornilhologiske Forfattere ere enige i at fordele

Stormfuglene i tre slorre Afdelinger, hvilke de, alt efter Beskaffen-

heden af de forskjellige, af hver især vedtagne systematiske

Rammer, betragte enten som Familier eller som Underfamilier,

eller vel endog kun som tre store Slægter, der tildeels atter

deles i Underslægter. Den forste Afdeling indbefatter blot en

eneste Slægt med et Par Arter, nemlig Dykker-Stormfuglen,

Pelecanoidcs Lac, en fra Familietypen aldeles afvigende, til en

særegen Leveraaade tillempet Form. De tvende andre Afdelinger

dannes, den ene af Albatrosserne, den anden af de Fugle, paa

hvilke Navnet Stormfugle i snævrere Forstand sædvanlig anvendes;

begge ere vel adskille, men typiske Grupp.er, af hvilke imidlertid

den sidste er langt formrigere end den forste og indbefatter

mindst de flre Femtedele af alle de til hele Stormfugle-Familien

henhorende Fugle. Men længere gaaer Enigheden heller ikke.
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og hvad navnlig de egentlige Stormfugles store Afdeling angaaer,

da hersker der meget modstridende Meninger ikke blot om den

systematiske Rang og Stilling, der bliver al tillægge de mindre

Grupper, som man mener at kunne udpege indenfor Af-

delingen, men, hvad der er ulige vigtigere, ogsaa om det Om-

fang og det Indhold, som disse Grupper hver især bor have, saa

at de selvsamme Slægter og Underslægter af forskjellige Forfattere

blive henregnede til forskjellige Grupper og snart nærmed« til,

snart fjernede fra hinanden. Det forekommer nu mig, al der i

den gjennemgaaende Forskjel, som jeg har paaviisl i Vingens

indre Bygning hos den hele Stormfugle-Familie, ligger umis-

kjendeligt antydet et virkeligt Slægtskabsforhold, og al man der-

for i den har et Middel til at henvise mangen af de hidtil snart

her, snart der stillede Former til deres rette Plads og til at give

de forskjellige hidtil noget usikkre Grupper skarpere og bestemtere

Grændser. Selv om man maaskee vilde gaae for vidt ved at

gjore Vingebygningen til den forste Inddelingsgrund, og altsaa

at samle alle de med Biknogler forsynede Former i en Under-

familie, hvorved man vilde fores til at maatte betragte Albatrosserne

og t. Ex. vor almindelige Skraape {Puffinus anglorum) for at staae

hinanden nærmere end den sidste staaer f. Ex. vor nordiske

Stormfugl (Fulmarus glacialis), saa troer jeg dog, at man ialfaid

indenfor Underfamilien Procellarinæ eller de egentlige Stormfugle

trygt kan gjiire det. Fiilgen deraf vil, som det let sees, blive

den, at Puffinerne og Æstrelaterne samles paa den ene

Side, alle de ovrige Former paa den anden, medens de oven-

nævnte to Grupper ellers sædvanlig skilles fra hverandre snart

ved en, snart ved en anden af de ovrige. Naar de saaledes faae

Plads ved hinandens Side, troer jeg fremdeles, at det vil falde

i Oinene, at det vil være meget vanskeligt at udpege skarpe og

paalidelige Skjelnemærfcer imellem dem, og at navnlig Næbet og

Næseborene ikke frembyde saadanne. Det turde derfor være rigligt

at forene Skraaperne og Æstrelaterne til een Section, som maaskee

kunde benævnes efter de forste. I denne Section vilde da paa
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Grund af Vingebygningen et Par vanskelige Slægter, som hidtil

snart ere henforte til Fulmarerne, snart til Skraaperne, nemlig

Majaqueus og Adamastor^ finde en blivende PJads; medens paa

den anden Side Kapsduen {Daption capensis), der sædvanligt

stilles nær ved Slægten Æstrelata, vilde fjernes fra denne for at

faae en, som jeg mener, mere passende Plads blandt Fulmarerne,

til hvilke foruden Overeensstemmelsen i Vingens anatomiske For-

hold ogsaa dens noget plumpe Legemsbygning, dens forholdsviis

korte Vinger, Craniets Beskaffenhed ») og endelig dens 14 Styrere

{Rectrices) henvise den. Vil man folge den Anskuelse, al de

ret talrige Slægter, som henhore til Underfamilien Procellarinæ^

helst maa samles og grupperes i mindre Afdelinger, Grupper, saa

vil omstaaende Schema vise, at slige Grupper kunne skarpt og na-

turligt begrændses, naar man tager Hensyn til Vingebygningen.

Kun een Slægt kan synes at volde nogen Tvivl, nemlig

Pagodroma; denne Fugl ansees ret almindeligt for at være nær-

mest beslægtet med Daption, men den har kun 12 Styrere, ikke

del storre Antal, som charakteriserer den sidstnævnte og de nær-

staaende Slægter. Det vil nu let sees, at selv om man opgav al

benytte Styrernes usædvanligt store Antal som Særkjende for Fulma-

rernes lille Gruppe og saa optog Pagodroma iblandt dem, vilde

det alligevel være let at charakteriserer Gruppen skarpt og give

den bestemte, let kjendelige Grændser. Men det forekommer mig,

at denne meget eiendommelige Slægt dog ikke har noget synder-

lig nært Slægtskab med Daption og gjennem den med de andre

Fulmarer, og at den helst maa stilles noget afsondret for sig selv,

ialfald saalænge man ikke veed, om der i dens mig ubekjendte

Skelet muligviis kan findes Tilknytningspunkter til Fulmarerne.

) Jeg har ved en anden Leilighed her i Tidsskriftet paavlist, at der in-

denfor Stormfugle-Familien viser sig ret mærlielige Forskjelligheder i

SiebeensviDgens og Taarebenets indbyrdes Forhold, og at navnlig hos

Osaifraga og Fulmarvs saavel som hos Daptimi Vingen voxer fuld-

stændigt sammen med Taarebenet. See -Videnskab. Meddel, f. d. Nat.

Foren, for 1871«; S. 338, Not. 19.
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Videnskabelige Meddelelser
fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Tre die Aa.ti.

1873. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Ni*. 9 12.

En forelobig Beretning om Moseundersogelser

i Eftersommeren 1873.

' <len store Skovmose Femsolyng, som er beliggende i Nær-

heden af Hosterkjob, ved Landeveien, der forer fra Ny-Holte til

Hursholm, findes en So, kaldet Stor-Soen. Tæt ved denne i

en trugforraig Fordybning ligger den Torveblok (Torvestok), hvoraf

her meddeles en Analyse.

Det overste og mægtigste Lag, 5—6 Alen hoit, er dannet

af den Masse, som Torvegraverne kalde Svamp, og som væsent-

ligst beslaaer af Mosplanter, især Sphagnum; derefter kommer

det Lag, der af Torvegraverne benævnes ^Bundmog* og af Va u pe II

„amorf Torv«, c. 2 Alen hoit. I den amorfe Torv gjor der sig

navnlig 2 Regioner gjældende, hvoraf den ene findes i dette

Lags overste Del, nærmest Svampen, den anden i Lagels Midte.

Jeg har efter Hovedindholdet betegnet den fcirste som Birke- og

Egelaget, den sidstnævnte som Bævreasplaget.

a. I Birke- og Egelaget findes talrige Levninger af lielula^

nemlig Blade, Rakleskæl og Vingefrugter, og næsten ligesaa talrige

Blade af Quercus pedmculata Ehrh.; paa nogle Steder en stor

Mængde Blade af Andromeda polifoUa L. , Frugter og Blade af
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Potamogetotij talrige Frii af Menyanthes trifoliata I.., Grene af

Calluna vulgaris Salisb., Frugier af Umbelliferæ , Blade og tem-

melig talrige Fro af Scheuchzeria palustris L. , Fro af Nymphæa

albaL.y en enkelt Frugt af Alnus glutinosa Gårin., enkelte Blade af

Salix^ nærmest S.cinereaL.^ og af Populus tremula L., faa Naale

af Pinus silvestris L., i temmelig stort Antal Rester af Titia par-

vifolia Ehrh., nemlig Dækblade, Frugter, Fro og enkelte Blad-

excelsior L. Desuden nogle endnu ubestemte Fro, Frugter og

Bladrudimenter.

Den amorfe Torvs nedre Del bliver nedad mod Mosens

Bund bestandig haardere, og dets nederste Lag kaldes af Torve-

graverne „haardl Bundmog".

b. I dette findes den anden Region, Bævreasplaget , der

jevnt forbinder sig med det overliggende Birke- og Egelag, og

som er characteristisk ved sine meget store Blade af Populus

tremula L. De ere sjeldnere saavel ovenover som nedenunder

dette Lag. Her findes tillige Levninger af Betula^ Naale og

Kogler af Pinus silvestris L., nogle faa Frugter af Tilia parvifoUa

Ehrh. og meget faa Blade af Quercus pedunculata Ehrh., end-

videre Frugter, Rakleskæl og temmelig godt bevarede Ilunrakler

af Alnus glutinosa Gartn.

Lidt dybere, tæt ved Leret, som danner Mosens Bund.

findes ligeledes Rester af Alnus glutinosa Gartn. og navnlig ikke

faa Kogler af Pinus silvestris L. Potamogeton og Menyanthes tri-

foliata L. optræde overalt i den amorfe Torv.

Alle de i denne Beretning nævnte Planter har jeg selv be-

stemt med Undtagelse af Scheuchzeria palustris L., hvis Bestem-

melse skyldes Docent Didrichsen. Denne Plante er ikke tidligere

beskreven fra danske Torvemoser, og det Samme gjælder om:

Acer platanoides L. , Fraxinus excelsior L. og tildels Tilia parvi-

foUa Ehrh. Dog maa med Hensyn ti! den sidstnævnte frem-

hæves, at Rostrup for flere Aar siden har fundet Tilia inter-

media Cand. i lollandske Torvemoser.



Jeg kan allerede paa delte Sted ikke undlade at gjore op-

mærksom paa Lejringen af Alnus glutinosa Gartn., en Leiring,

der anviser dette Træ Plads i Sjællands ældste Skowæxt.

J den sydlige Del af Femsolyng findes en lille So kaidel

Kjedle-So, hvori ligger en mindre Torveblok, der i August 1873

var helt omgiven af Vand. Jeg kunde derfor ikke undersoge de

dybeste Lag.

I den nederste Del af Svampen og i den amorfe Torvs

overste Del findes en Mængde Blade af Belula og af Andromeda

polifolia L. Omtrent V2 Alen under Svampen optræder et blad-

rigt Lag, hvori findes et storre Antal Blade af Fagus silvatica L.

og en enkelt Frugt, desuden Blade af Betula og af Quercus

pedunculata Ehrh., Frugter af Acer platanoides L. og af Tilia

parvifotia Ehrh., af den sidste tillige Dækblade, endvidere tal-

rige Stammer af Betula.

1) Dette Bogelag har jeg iagttaget i en Længdestrækning af

14—15 Alen og desuden i en mindre Blok, der udgaaer

fra den storre.

2) Det er dækket af et Svamplag, hvilket paa enkelte Steder

er 2—3 Alen, paa andre Steder 1—2 Alen hoit, og som

gjor Indtryk af at befinde sig i sit oprindelige Leie,

3) Skjæres et storre Stykke ud af det nævnte Bogelag, og

brydes det over lodret paa Lagdelingens Retning, saa vil

fra den afbrudte Ende ofte flere Bcigebladlag stikke frem,

det ene ovenover det andet. Disse Bogebladlag ere skilte

fra hinanden ved tynde Skiver af amc.rf Torvemasse.

De fremsatte Grunde tale for, at Fagus silvatica L. her op-

træder fossil.

1 det Mode, hvori denne Beretning blev forelæst, forevistes

tillige alle de nævnte Planteformer saml Kort og Tegninger af

de paagjældende Torvelag.



Symbolæ ad floram Brasillæ centralis cognoscendam

Fam- Anonaceæ
auct. Dl. Eug. Warining.

Anonaceæ, Mart. in Flora Bras. vol, XIII, V. 1. Benthana

Hooker, Genera Planl. vol. I, p. 20. Baillon, Hisloire

plantes, 1868, vol. I, pag. 193.

Mart. I. c. 39, Baillon hist. des planles, 281.

1. V. macrocarpa n. sp. Ramuli g lab ri cinerei dense et

creberrime longiludinaliter rugulosi, baud verruculosi, c, 2 mm

crassi, subflexuosi. Folla disticha internodiis 1— li/., cm. longis.

inæquilatera, pleraque 11—13 cm. Ig., 2^/4—3 cm. lata,

infima in ramulis annotinis minora c. 5—6 cm. Ig. et 2 cm. H-,

membranacea, creberrime pellucido-punctata, ubique glaber-

rima, in utraque pagina unicoloria sordide viridia, supra paullo

magis quam subtus nitidula; costa media sublus valde pro-

minente albida supra plana, secundariæ lenues in utraque

pagina æqualiter prominulæ ulrinque c. 10 sub angulo

acutissimo a medio ortæ irregulariter anastomosantes
;

petiolus
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brevis, 6—7 mm. Ig., fuscescens. Flos in apicibus ramulo-

rura lateraliura II/2—3V2 cm. Ig. foliis parvis caducis paucis præ-

ditorum terminalis. Pedunculus c. pollicaris (ad 3 cm. Jg.),

apicem versus crassior, nigrescens, puberulus. Calycis laciniæ

dense fuscescente puberulæ. Pelala plana subinæqualia

patentia, introrsum curvata, libera, interiora majora late lan-

contracta, flavescentia, extus in sicco sordide et virescenti-,

te I la, 31/2 cm. Ig., supra medium l^/o— l'^ cm. It., exteriora

eodem tomenlo ae interiora tecta, iisque fere æquiionga at angu-

stiora, oblonga, apice obtusa v. subr o tunda ta, 3-3\'-> cm.

oblonga, lutea, 4—5 mm. longa, apice Iruncata, filamentis fere

nullis. Pistilla in apice tori numerosa (c. 40), c 5 ram. Ig.,

sessilia; ovaria prismatica acute angulata, ad 4 mm. Ig., II/4 mm.

crassa, ovulis ad 20 biserialis horizontalibus ; stigma capitalum

rosæ (c. 40) in toro hemisphærico maximo, c. 5 cm. lato, pedi-

cellis cylindricis c. 2^/2 cm. longis affixæ, cylindricæ, leviter

incurvæ, apice rotundatæ, basi obtusæ, ad 7— 8cm, Ig., c, 3 cm.

et ultra crassæ, maturæ flavescentes. Semina biserialia, in

quoque fructu c. 20, horizontalia, tesla pallide fusca, submem-

branacea, albumine fuscescente fortissime ruminato.

Arbor interdum præalta in silvis circa Lagoa Santa raris-

sima, cortice glabrescente haud librum tenacem præbente; speci-

mina perpauca mihi nota. Lignum album, leviusculum, haud

firmum. Floret m. Nov. post evolutionem frondis novellæ,

vetusta jam plane dejecta; fructus m. Julio, Aug. malurescunt,

ab avibus raagnopere petiti.



Cananga Aubl.

Guian., r, 607, t. 244, sec. cl. Baillon, Hist. des plantes,

I, 203. Guaiteria Ruiz el Pavon, Mart. in Flora Bras.

1. C. villosissima (St. Hil.); Guatteria villosissima S. Hil.,

Mart. I. c. 29, tab. X.

In silvis ad radices monlis Serra da Piedade, ra. Jan.

Febr. florens: W. — Ad Ouropreto: Lund. — Ad Lagoa

Santa, in silvis haud rara , inprimis in humidioribus ad ripas

lacuum, etc. Arbor v. sæpius arbuscula 2—4-orgyalis; evolutio

frondis novæ m. Jan.—Mart. observata; floret eodem tempore,

Dec.—Mart.; petala virescentia et ad basin purpurascenlia v.

fuscescentia; m. Oct. c. fructu maluro, m. Dec. c. fructu imnia-

turo lecta: W.

„Pindaiba preta« v. „Pindaiba« v. „Pi n xi ric u ra".

An not. Secundum descriplionem Martii baccæ cum slipite

duplo breviori instructæ sunt; in specimine meo taraen: baccæ

S ram. Ig. , ellipsoideæ, glabræ, nitidæ cum pedunculo exacte

æquilongo instructæ, quod cum descriplione St. Hilarii optime

quadrat [„Baccæ circ. 4 I. longæ, in pedicellum circiter 4 I.

longum attenuatæ"]
;

pedicelli cum baccis in specim. meis fere

glaberrirai. Semen in quoque fructu unicum, testa crebre foveo-

323; Mart. 1. c. 30. — Quum specimiua mea haud plane cum

descriptionibus autorum, maxime Martii, congruant, annotationes

breves addere præfero.

Ramuli, pedunculi, foiia subtus et in petiolis ferrugineo-

tomentosa v. in foliorum pagina inferiori in parencbymate potius

dense pubescentia appellanda, adultiora magis canescentia ;
pe-

lioli 4—.5mm. Ig.; lamina oblongo-lanceolafa v, sæpius subovato-

supra adpresse puberula, dein giabrata nilidula coslis promi-
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nulis, vulgo 10—12 cm. Ig. et 3»/2 cm. It. Pedunculus dia-

metro floris æquilongus v. sæpius brevior, 7—15 mm. Ig. , in

axilHs solitarius, paullo supra basin articulatus , basi et infra

medium bracteolatus, bracteolis duabus superioribus suboppo-

sitis foliaceis. Flores diametre c. 2^/« cm., tomento brevi ferru-

gineo V. canescente-ferrugineo tecti; sepala breviter ovata, acu-

tiuscula c. 5 mm. longa: petaia omnia ovata, c. 13—11 mm. Ig,,

magnitudine et formå fere æqualia. Baccæ in toro hemisphærico

15—30, eliipsoideæ, apice acutæ mucronatæ, basi acutæ, c. 1 cm.

!g. ,
glabræ, nigro-fuscæ, nitidulæ; pedicello graoillimo l^o

—

l^U

cm. Ig. et peduncuio floris fere æquilongo subincrassato, tesla

Var. montana differt foliis minoribus, vulgo nempe 6—7 caa.

Ig., 2—2*/9 cm. It., magis lineari-oblongis, basi magis rotun-

datis, apice ut in formå typica cuspidatis, tomento ut in illa

citius tamen canescente, pedunculis brevioribus, c. 7—10 mm.

longis, mm. 2 supra basin articulatis, floribus minoribus dia-

metro c. 2 cm. et igitur pedunculos evidenfius superantibus,

petalis c. 8 mm. Ig., 5 mm. It. — Hæc varietas melius quam

formå supra descripta in descriptionem Schlechtendahlii quadrat.

Crescit in silvis ad Lagoa Santa, inprimis humidioribus,

frequentissima; arbuscula mediocris v. frulex arborescens; floret

m. Nov.—Maio, evolutione frondis noveilæ m. Nov. Dec. obser-

vata, vetusta nondum dejecta ( W.). — „P i n x i r i c å* et „P i n d a i b a«

Var. in alpestribus saxosis monlis Serra da Piedade

aititudine 4—5000 ped. supra mare lecta; frutex 2—4-pedalis,

m. Febr. florens: W.

3. C. Candolleana (Schlecht.), Guatieria CandoUeana Schlecht.,

Mart. I. c. 30. — Ad Porto d'Estrella (Freitas) prope Rio

•Je Janeiro, m. Maio—Junio florens: W.

4. C. Klotschiana (Mart.) 1. c. 32 {sub Guatieria). — kå

Rio de Janeiro ex. gr. in Morro da viracao, Praia grande,

Oct.-Febr. florens: Glaziou [1596, 3858, 5725], Lund.
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Specimina Lundiana c. descriplione Martii bene congruunt;

pedunculus in fructiferis 4— 5 cm. longus, deflexus; baccæ ellip-

soideæ, 8 mm. Ig., parcissirae adpresse pilosulæ, pedicello c.

1 cm. !g. Specimina Glazioviana nonnulla paullo differunt: folia

enim minora, vulgo c 10 cm. Ig., 3—3^9 cm. lata, oblonga,

brevius acuminata, basi minus attenuata, petioli c. 4— 5 mm. Ig.,

flores paullo minores, pedunculi ut folia fere glaberrima; variant

flores giabriores, pedunculis gracillimis 3 cm. longis. — Speci-

mina sub no. 2481 a cl. Dr. Glaziou lecta hue quoque pertinere

videntur; differunt ramuUs robustioribus evidenlius flexuosis,

apice longe el acute acuminatis, basi longe

Qoribus geminis, pedunculis robustioribus

erectis, haud ut in reliquis gracilibus reflexis. An alia species?

Fructus ignotus.

Vide: Baillon, Hist. des plantes, I, 204; Duguetia St. Hil.,

Mart. in Fl. Bras.

1. A. lanceolata (St. Hil.), sub Duguetia Fl. Bras. merid.

I, 35, t.7: aiarl. 1. c. 22. - Ad Lagoa Santa hine illinc in

silvis, haud frequens; arbor cortice cano longiludinaliter leviter

rugoso fisso. Frondis novellæ evolutio m. Martio, Aprili obser-

vata, vetusta nondum delabente. Floret m. Aprili, Maio; petala

jnleriora intus et stamina atro-violacea; fructus maturus m. Febr.

lectus. „Pindaibuna" incolis.

Ann. Folia adultiora sublus inlerdura parcissime lepidota.

Oiandra A. Rich.

A. Rich. Fl. Cub. 20, t. VHI. Baillon, Histoire des plantes,

I, p. 2S3 (et 207), el Adansonia VIH, 167 sq.

Bocagea Hook. et Benth. Gen. p. 29, no. 39 (nec St. Hil.,

nec Mart. in Flora Bras.).



Species cognitæ: O. espintmia (Spruce) Baill., Bocagea espin-

tana Spruce, Benlh, in Journ. Linn. Soc. V, 71.

O. lanceolata (Sw.) Baill. 1. c, Uvaria lanceolata Sw.

O. laurifolia A. Rich, Fl. Cub., tab. 8.

O. aromatica PI. et Triana Ann. se. nat., sér. IV, t. 17, p. 36.

Ad Auraen Magdalena.

0.{?) leucodermis (Spruce), Bocagea leucodermis Spruce, Benth. in

Journ. Linn. Soc, V, 71.

1. O. Reinhardtiana Warm., n. sp., giaberrima; ramuli

"uscescente-cani cortice longitudinaliter crebre ruguloso, c. 2 mm.

internodia ad 20 mm. Ig.
,

pleraque c, 12 mm. Ig.; p e-

de ipsa acuta v. obtusiuscula, in sicco firmiter mem-

ea, canescenti-viridis, in utraque pagina nitidula et sat

perspicitur, vulgo 9—11 cm. ig. et 2—3 cm. It., in latioribus

8—9 cm. Ig. et 3—3^« cm. lata. Costa media subtus fortiter

prominens; secundariæ c. 15—20 utrinque a tertiariis reli-

quisque minoribus baud bene distinctæ, quia eodem gradu

fere in utraque pagina prominulæ sunt. Flores in axillis

foliorum solitarii aut bi ni, brevissime pediceliati.

Parvi, alabastra oblonga nempe c. 5 mm. Ig., pedicelli c. 2

"ini- Ig. Bracteæ pedicellos a basi ad apicera tegentes c. 5,

raore generis distichæ, amplexicaules , apice rotundatæ, pleræque

c- 1 ram. longæ. Flores masculi aut hermaphrod i ti. Se-

Pala 3, imbricata, late ro tun data, minima. Petala in alaba-

tationibus raeis sub anthesi erecto-patentia, alba, glabra, exte-

riora elongato-ovalia, apice rotundata, c. 5 mm. longa,

cuncaviuscula ; inleriora paullo minora, basi evidentius ungui-

culata, cæterum subconformia. Staraina c. 15—20 in loro
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hemisphærico inserta, oblonga, c. 3 mm. longa, apice in con-

nectivum lanceolatum acutum producta, loculis linearibus paral-

lelis extrorsum dehisceotibus. Pistilla in speciminibus mels

rarissima vidi, in quoque flore certe perpauca I—3—?; ovarium

cylindricum, glabrum, c. l*/2 mm. Ig., stylus cum stigmate brevis

leviter incurvus. Baccæ 1 vel 2—3 pedicello brevi nempe vix

3 mm. longo toro affixæ, ellipsoideæ, basi et apice ro-

tundatæ, 15—18 mm. Ig. et 12—15 mm. crassæ, glabræ,

nigro-fuscæ j sicciusculæ, in vivo nilidulæ. Semen unicura

ellipsoideum, 12 mm. Ig., c. 8—9 mm. crassum; albumen ru-

Triana differt floribus inexplicatis mag-

ii minoris, itaque quam hujus majoribus, pelalis

globum imbricatis nec alabastra oblongo-eliipsoidea

, fructibus pisiformibus sub-

0. {Bocagea) Espintana (Spruce, no. 4920), quæ proxima,

elliplicis, haud verruculosis , costatione valde irregulari, alabastris

globosis.

BocageaC?) leucoderma Spruce (3352) longius distat; O. lauri-

folia A. Rich. et O. lanceolata (Sw.) quoque diversæ.

Crescit in silvis ad Lagoa Santa, sat rara; arbor elata

eiegans, trunco cylindrico basi ad instar Ficuorum plurium pro-

cessubus verticalibus radiciformibus a basi stellatim exeuntibus

instructo, cortice glabro in frustula irregularia soluto, fronde

viridissima; floret m. Nov. Decbr. ; fructus maturescit m. Aprili

(W.).

In memoriam zoologi cl. J, Reinhardt, de fauna Brasiliensi,

inprimis Lagoensi meritissirai, Oxandram Reinhardtianam denomi-

navi speciem hane adhuc incognitam.



1. X. emarginata Mart. I. c. 42. — Ad Lagoa Santa in

lacubus juxta ripas et in paludibus sat frequens, quam ob rem

„Pindaiba d'agua« v. „Pindaiba do brejo« et „Pindai-

buna" ab incolis vocatur. Arbuscula 10—15—20 ped. alta.

elegantissima, habitu fere Piceæ pyraraidalis, sempervirens, quia

frons novella ante dejectum vestustæ evolvitur; folia supra nitentia,

obscure viridissima, Petala pallide crocea v. vitellina, svaveo-

lentia; stamina purpurascentia ; floret m. Jan.—Julio fronde no-

vella eodem fere lempore evoluta; fructifera ra. Octobri-Decembri

visa (W.).

Inter urbera Piedade dos Geraés et rancho Aguiar ap-

pellatuni (municipio de Bom Fim) in udis silvulas ex his arbu-

sculis compositas elegantissimas observavi (W.).

Annot. Folia novella quoque interdum fere glaberrima;

baccæ siccæ c. 8 in quoque toro, clavato-cylindricæ, 2—3 cm.

Ig.
, diam. c. 12 mm., apice rotundatæ, nigulosæ, baud raonili-

formes, glaberrimæ; stipes 6—8mm. Ig.; semina 1—6, discoideo-

compressa, testa nigro-fusca lucida glaberrima.

2. X. Brasiliensis Spreng., Mart. I. c. 42. — Ad Rio de

Janeiro: Glaziou (3856).

Annot, Cortex in ramis specim. Glaziovii in laminas

tenuissimas numerosissimas rufescente-fuscas solutus. Idem in

speciminibus sterilibus a cl. Glaziou (662) circa Rio Janeiro

mina a formå lypica foliis paullo rainoribus, glabrioribus, apice

minus longe acuminatis differunt, sed inter se plane congruunt;

nescio an ad aliam speciem referenda sint. Planta Lagoensis in

silvis pluries, sed semper sterilis observata, frutex arborescens.

3. X grandiflora St. Hil., Mart. I. c. 44. — Ad Lagoa

Santa, in silvulis et virgultis sihestribus valde frequens, etiam

"fi campis plantis silvestribus inlerraixtis obvia, arbor interdum
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sat alta, pedera et ultra crassa , cortice sordide v. nigrescente-

griseo, longitudinaliter rimoso, areolis fortibus; floret m. Sept.

—

Jan., floribus odoratis; petala interiora alba basi concava pur-

saporis piperitæ; frondis novellæ evolulio m. Aug.—Nov. visa;

innovationes optime limitatæ, at folia interdum ultra annum per-

daiba* incolarura; etiam nomina „Pi nxiricum", „Jinjuru-

cum" et ^Pu tujurucum" audivi, quæ tnihi taraen sat obscura

et corrupta videntur. [Sec. clar. St. Hilaire etiam „Piraenteira

denominatur].

In silvis ad Caxueirinha et Contagem (raunicipio de

Sabarå) frequens: W. Ad Sabara, Min. ger., Nov. florens:

4. X.sericea St. Hil., Mart. 1. c. 44. — Ad Lagoa Santa

hine illinc in silvis (W.); arbor interdum alta, trunco elato

gracili, ramis usque ad altitudinem 60—70 ped. privata; cortex

glaber, obscure rubescenti-fuscus ; lignum album alburno flave-

scente; folia supra viridissima; floret m. Oct. Nov.; flores odo-

rati; evolutio frondis novellæ fuscæ m. Aug. visa. „Pindaiba"

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (661).

Mart. 1. c. 3; Baillon 1. c. 285.

1. A. muricata L., Mart. I. c. 4.

„Jaca* Lagoensium; in hortis circa Lagoa Santa pla

tata. Innovationes bene limitatæ. Floret per plures anni mens

(ex. gr. m. Aug. cum alabaslris et fructu immaturo, m. Oct.

fructu raagno nondum tamen maturo, m. Jan. c. fr. maturo

alabastris visa) (W.).



Var. pygmæa Warra. (x\

1— 3-poIlicaris, .raulibus

zomate tenui ramoso, raris;

uffrutex V. polius herh.ici



nterdum aphyllis

ferrugineis brevibus densis et adpressis teclus; internodia o—7

—

10 mm. Ig. Petiolus brevis, 2—4mm. Ig., ruguloso-verruculosus,

mox glaber; laraina elliptica v. elongato-elliptica , v. subobovata,

basi et apice æqualibus obtusa v. leviter rotundata, basi interdum

acutiuscula, apice nunc profunde quoque emarginata , occurrit

4 cm. Ig. et 2'/3 cm. It., 9 cm. Ig. et 4 cm. It. , 6'/2 cm. Ig.

et o cm. It. , in sicco rigida coriacea , utrinque giabra, sæpe

subcomplicata (et subconcava), in sicco oolore griseo-viridi eodem

ae A. coriacea prædila, margine leviter revoluta, fere avenia, supra

costa media impressa reliquis subevanidis, subtus costa media

prominente lateralibus c. 5— 6 prominulis irregulariter anle raar-

ginem anastomosantibus haud parallelis. Gemmæ axillares fer-

rugineo-pilosæ. Flos in apice caulis solilarius; pedunculus ad

2 cm. Jg., erectus, nunquam nutans visus, angulatus, sulcatus et

tomento apicem pau

Calyx intus glabriusculus verruculosus. exlus pilis ferrugineis

subtoraentosis teclus; lobi transverse subcordati, acuti, c. 6— 7

mm. longi, ad 1 cm. lati. Petala inter se omnia fere æqualia,

exteriora paullo taraen majora et crassiora, quoad formam va-

riant, exteriora nunc ovala acuminata subacula, ad 3^2 cm. Ig.,

2V« cm, It., nunc breviora fere ovalo-triangularia, totidem longa

ae lata, interiora magis concava orbicularia v. orbiculari-ovalia et

apice rotundata; exteriora exlus pilis ferrugineis subtomentosis

adpressis dense tecta, intus æque ae interiora tomento adpresso

brevi magis fulvescente dense tecta. Stamina 4 mm. Ig. ; fila-

menta complanata, subalata, antice et postice subcarinala [„com-

presso-tctragona"]: anthera lineari-oblonga, filamento duplo lon-

gior; connectivum dorso sub apice lineis duabus paullo elevatis



Crescit frequentissime in campis, fertilioribus inprimis, circa

Lagoa Santa, m. Aug. — Nov. florens; inprimis in campis

nuper igni devastatis (^queimadas" appellatis) apparere el florere

videtur; fructus nunquam vidi, at baccæ maximæ esse dicuntur

in solo jacentes (W.).

Ab Anona coriacea Mart. sec. descriptiones solum differe

videtur foliis vulgo minoribus, petiolis minus crassis, pedunculo

erecto petalisque tenuioribus, quæ mihi tamen baud tanti ponderis

habendum esse videntur, ut ad aliam et novam quidem speciem

referre præferam. Restat habitus re vera vaide diversus et inter

arbuscula est, 4— 10-pedalis, planta mea autem poUices per-

paucos alta fere herbacea simplex. Hic monendura tamen habeo

plantas campestres Brasiliæ interioris quoad magnitudinem varia-

tiones maximas præbere, et sæpe occurrit eadcm species arbuscula

10—30-pedalis et frulex 1—2-pedaIis et tamen fertilis. Quum

hic folia, induraentum et flos cum genilalibus optime cum de-

scriptione et iconibus cl. Martii congruant, varietatem Anonæ

coriaceæ incendiisc ampestribus frequenlissimis provocatam habeo.

at descriplionem el icones hic addere optimum mihi videtur.

Etiam in herb. Martii cum schedula: „Jardim, prov. Min.

geraes, 26 Nov. 1845, Widgren« a me visa.

3. A. crassiflora Mart. 1. c, 7. — Ad Lagoa Santa

ubique in campis, inprimis tamen fertilioribus („cerrados") valde

frequens (W.); arbor vulgo 10—30 ped. alta, rarius paullo

altior, ramis inferioribus sæpe arcualim reflexis, cortice cane-

scente forliter longitudinaliter rugoso et riraoso, rimis undulatis

subparallelis, sæpe pollicem crasso; folia inprimis sublus glauce-

scentia. Tempore frigido folia omnia delabuntur, et jam initio

mensis Sept. fronde omnino privatæ slant arbores pleræque;

versus finem m. Seplembris et Octobris foliorum novellorum evo-

lutio observatur; innovationes optime limitalæ sunl; perulæ in

gemmis adsunt; specimina nonnulla inlerdum usque in Octobrpm
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defoliata slant, et Qorum evolulio tamen jam incepit; floret ab

intio Octobris usque in Jan.; m. Febr. specimina perpauca flo-

rentia visa; petala exteriora fulvescentia , inteiiora ochroleuca v,

albida; fructus maturescit m. Dec.—Aprili, usque ad pondus 6

librarum habcre potest; secundum colorem carnis incolæ inter

varietates duas discernunt, quas „vermelho" et „branco" ap-

pellant; subglobosus est, diametro usque ad pollicum septem (W.).

eirinha (in vicinia urbis S'« Luzia) et Contagem, prov. Mi-

4. A. monticola Mart. 1. c. 7. — Ad Lagoa Santa in

carapis passim; frutex arborescens uni-paucipedalis; floret Nov,

— Febr. (W.), — Folia in specim. meis, cum iis herb. Monac. plane

congrnentibus, apice acuta v. obtusa v. rotundata v. emarginata

quoque; ad 10 poll. longa et 4 poll. lata. Interdum flos cum

sepalis quatuor petalisque octo instructus est. Bacca ovoideo-glo-

bosa V, ovoidea, apice rotundata, ad 8 cm. Ig., et 5—6 cm. crassa,

toraento densissimo alutaceo tecta, carpidiorura apicibus ut spinis

mollibus ad 8 cm. longis conicis incurvatis prominentibus nume-

rosissimis. — Semina compressa, ovoidea, læle castanea, nilida,

ad tV2 cm. Ig., et 7—8 mm. It., tesla leviter foveolata.

5. A. furfuracea St. Hil., Mart. 1. c. 8. — Ad Lagoa

Santa in carapis frequens, inprimis in fertilioribus („cerrados");

in carapis petrosis sterilibus nunquam a rae visa; frutex 2-4-

pedalis, pauciramosus, sæpius instar multorum fruticum cam-

peslrium caulibus indivisis gregatim crescenlibus; folia glauce-

scentia et iepidota. Floret per fere omnes anni menses, maxime

tamen m. Decbr.—Junio, floribus rubescente-canis ; fructus de-

rra da Mantiqueira

gr. prope Contagem,



Capella nova, etc. (W.). In campis adSorocaba, S. Pa

S. Carlos, Jundiahy et Hytu, prov. S. Paulo frequenliss

m. Dec.— Febr. flor., et in campis ad Curvello, prov. M
Geraes : Lund.

6. A. acutiflora Mart. 1. c. 10. — In silvulis et frutic

litloralibus „restinga« appellatis ad Rio de Janeiro: Lund.

7. A. cacans Warra-, -n. sp. Ramuli novelli tome

crassiores nigrescenti-fusci , nitiduli, corlice longitudinaliter

goso
,

pulvinis foliorum dejectorum valde prominentibus fere

dosi. Folia novella tenuissime membranacea, supra minutiss

et sparse adpresso-puberula, subtus piibe primum der

Ormius

supra profunde canaliculatus.

spidato-

viridis,costis costulisque reticulatis quam parenchymate n

centibus ut subtus V. fortius quoque prominentibus; sub

haud parallelæ, ante marginem irregulariter a

subtus valde prominens lutescens, supra impressa. Lamina in

specim. cum foliis novellis donalis c. 10 cm. Ig. et 3 cm. It., in aliis

cum fronde vetustiore præditis ad 17—19 cm. Ig., 5-6 cm. II.

'»asis ramulorura hornotinorum ortis , et in axillis aliis quoque

ramulorum anni præcedentis positi; pedicelli c. 5—8 mm. Ig.,

basi bracteati, medio bracteola minima instrncli, tenuiter et bre-

viter ferrugineo-tomentosi v. dense pubescentes. Sepala fere



ferruginea tecta, 2—3 mm. Ig. et paullo laliora, intus fere giabra.

Petala exleriora late ovata, subacuminata, acuta, c. 8

mm. longa et lata, maxime dorso sparse ferrugineo-pube-

rula, Petala interiora minora, ovata, apice acutiuscula basi

rotundata in unguem brevissimum latum contracta, ad 5 mm. Ig.

et 3 mm. It. Stamina lineari-oblonga, giabra, connectivo capi-

tato-dilatato, c. Vio mm. Ig. Ovaria pliirima dense conferta.

Fructus magnitudine fere baccæ Citri aurantium magnæ, c. 8—10

cm. diam. , vix totidem longus, subglobosus v. plus minus irre-

gulariler evolutus, glaber, maturus viridis glauco-pruin o-

sus; areolæ subrhombeæ, paullo elongatæ, lineis subeva-

fructus maturus madidissimus, ab arbore delabens semper rum-

pitur et carnem solo effundens imaginem arboris cacantis profert,

unde nomen vernaculum „Araticii cagao". Semina obscure

castanea, nitidula, ovata, leviter compressa, lævia.

Ex affinitate A. tenuifloræ Mart. I. c. 10 videtur.

Arbor silvestris hine illinc in silvis circa Lagoa Santa

fortiter fisso et in frustuia longitudinalia soluto. Coma elegans

viridissiraa, foliis in ramis longis distichis folia pinnata imitan-

tihus. Floret m. Oct. Nov. Fructus maturi m. Febr.— Aprili

8. A. palustris L., Mart. 1. c. 11. — In vicinia urbis Rio

de Janeiro silvulas juxta ripas lacuum littoralium paludosas

formans, 12— 15-pedalis, cortice rugoso, sæpius pseudoparasitis

innumeris onusta ; floret m. Octobri; petala esteriora extus

flavescente-albida rugis nigrescentibus, intus alba macula basilari

purpurea magna notata, crassissima ; interiora extus alba, intus

i-purpurea

9. A. cormfoUa St. Hil., Mart. 1. c. 12. - In campis a

Hytu, prov. S. Paulo, a cl. Lund m. Febr. florens fructusqu



;ns frequenter lecta; „frutex 3—4-

alis; flos flavido-albescens; fructus maturus magnitudine ovi

Ini, ovato-subglobosus, splendide rubro-aurantius, saporis

culata L. quoque „Fruta de conde" denominatur; St. Hil. Voy.

r, 2, 404],

11. A. lævigata Mart. I. c. 17. — Folia in specim. raeis

maxima ad 9 cm. Ig., pleraque 7—8 cm. Ig., 2*2—3 cm. It.,

ita paullo minora quam dat descriptio Martii. Utrinque, supra

maxime tamen, lucida. — In vicinia urbis Rio de Janeiro:

Glaziou (1530); in prov. S. Paulo loco haud indicato a cl. Lund

12. A. CTOtonifolia Mart. I. c 46- — Planta, quam hic

sub nomine A. crotonifoliæ^ a cl. Martio inter Anonas haud bene

cognitas collocatæ, commemoro, ad sectionem primam, Guanabani,

Acutifloras, pertinens ex affinitate Anonæ monticolæ, A, paludosæ,

A. dioicæ certe est, et ab A. crotonifolia Martii, cui proxima,

solummodo differt pilis stellatis perpaucis tantum prædita esse.

An re vera cum hac specie idenlica sit, monographo futuro cui

specimina originalia adsunt, decernendum erit.

Descriptionem speciminum meorum addere optimum habeo.

Frutex 1—5-pedalis arborescens.

Ramuii subteretes pedunculi petioli et folia subtus tomento

denso mollissimo cano-fulvescente v. forte alutaceo appellando

lecta; folia adulliora quoque supra moliiter et deose pubescentia

interdum subsericea, sordide et fuscescente virescentia, utrinque

opaca; pilj stellati perpauci; petioli 3—7 mm. ig- ; lamina lalo-

oblonga v. dongato- et sublanceolato-oblonga v. subelliptica,

rarius subovato-elliptica v. elongalo-ovata , sæpius apice et basi
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ginatis et subcordatis, rarius basi quam apice obtusiore, quæ

omnia in eodem specimine observantur; sæpe subcompli-

cata; variat valde quoad magnitudinera, occurrit enim nunc 16

cm. Ig., 9 cm, !t., nunc 11 cm. Ig., 7 cm. It., nunc 7 cm. Ig.,

3'/2 cm. It., nunc 9 cm. Ig., SV« cm. It., nunc 15 cm. Ig.,

5 cm. It.; folia ad basin innovationis sita minora. Costæ secun-

dariæ 6—10 utrinque, subtus fortiter prominentes, sæpe una

cum costa media tomenlo quam in parenchymate interjecto fus-

cescente magis obscuriore tectæ; in foliis adultis, subtus inter-

dum magis denudalis, costulæ tertiariæ et quaternariæ arcte

reticulatæ forte prominentes visæ. Flos solitarius sæpius extra-

axillaris et suboppositifolius, nutans; peduncuius bracteola parva

instructus 8—15 mm. Ig. Sepala triangulari-ovata , 4—5 mm.

alutaceo-tomentosa. Petala exteriora latissime et subtriangulari-

ovata, acuta, ad 2*;4 cm, Ig. et totidem fere lala, tomenlo

adpressissimo extus alutaceo intus virescenli- cano magisque

sericeo tecta; petala interiora lanceolato-oblonga, acuta, dorso

exleriora tecta. Stamina ut in A. montana connectivo crasso

globoso terminata. Bacca e magnitudine porai mediocris vel

parvi, ovoideo-subglobosa.

In campis ad Curvello; e rhizoraate crasso caulis 16 cm.

ajtus evolutus erectus; m. Aprili florens; Dos flavescenti-albus:

Lund. — Ad Lagoa Santa in campis et in virgultis silveslri-

bus, ad margines silvarum valde frequens, frutex 1—5-pedalis

arborescens, sæpius ramosus, innovationibus distinctis præditus;

noret m. Oct.— Dec. ; bacca maturescit m. Martio—Junio (W.).

Etiam ad Contagera (W.).



Rollinia St. Hil.

Mart. I. c, Baillon hist. des pi. I, 285.

1. R. longifolia Si. Hil., Mart. I. c. 17.

Ad Rio de Janeiro (ex. gr. in silvulis montis Tijuea,

m. Julio florens): Lund, Glaziou (2482, 6078).

2. R. laurifolia Schlecht., Mart. 1. c. 18.

Arbor pulchra, vulgo c. 30—oO-pedalis, raraulis elongatis

distiche foliatis fere folia pinnata maxima Cedrelæ imitantibus;

in silvis ad Lagoa Santa frequens. Folia ra. Aug. Sept. deja-

buntur et arbor interdum sat longe plane defoliata stat; dein m.

Oct. una cum floribus frons nova apparat; floret m. Oct.— Jan.;

cum maxima regularitate horas 4—5 post meridiem flores deji-

ciunlur et in solo silvestri prostrati odorera porai expandunt:

fructus maturescit ra. Martio, Junio.

Bacca matura subglobosa, raagnitudine fere fructus Æsculi

Hippocastani, carne albido mucilaginoso sapore dulci; semina in

quoque fructu c. 20, testa atro-castanea foveolis parvis nume-

rosis prædita, umbilico albo.

3. R. sylvatica (St. Hil.), Mart. 1. c. 18, St. Hil. pi. usuelles

29. — In silvis circa Lagoa Santa frequentissima (W.); arbor

mediocris v. parva, interdum frutex 5—8-ped. tantum alta,

attaraen fertilis; m. Aug. Sept. folia omnia delabuntur et frondis

novellæ evolutio a fine Sept. per Oct. observatur; floret Sept.—

Nov.; flores pomum fere redolent, flavescenli-virides, in solo

silvestri sub arboribus magna copia dispersi videntur; bacca

subglobosa lutea fere magnitudine pomi mediocris, pubescens,

maturescit m. Decbr.—Mart., edulis.



An not. Ramuli interdum dense et sat adpresse ferru-

gineo-tomentosi. £ diagnosi Martii folia oblonga sunt; rectius

lamen eliiptica describuntur, ul facit quoque cl. St. Hilaire;

subtus sæpius glaucescente-viridia; variant valde quoad indii-

mentum. Flores in axillis foliorum solitarii v. gemini, versus

basin innovationum et in ramulis abbreviatis, in ramis duos annos

natis defoliatis sitis, subfasciculati
;
pedunculi 2—2f'3 cm. Ig., ferru-

gineo- V. flavescenti-ferrugineo-tomentosi. Sepala brevia sub-

triangularia dense fulvo-toraentosa , 2—3 mm. Ig. — Coroliæ

tlavescenti-fuscæ v. fulvescentis alæ horizontaliter patentes spa-

lt., adpresse tomenlosæ.

4. R. parviflora St. Hil., Mart. J. c. 19. — Circa Rio de

Janeiro ut videtur frequens (ex. gr. in monte Tijuca, ad

Copacabana), m. Nev.—Febr. Qorens: Glaziou (2120, 3859,

6077). Pedunculi interdum ad 2 cm. longi.

o. R. emarginata Schlecht., Mart. 1. c. 21. — Ramuli in

specim. meis non, ut dicit cl. Schlechtendahl, stricti, creberrime

lenticellati; flores fusco-subsericeo-pilosi, lamina in specim. meis

sæpius elongato-oralis, nunc subovata, apice obtusa v. rotundala,

rarius emarginata. Quamquam ita paululum a descript. autorum

differunt specim. mea, tamen hue pertinere censeo.

Ad Lagoa Santa juxta ripas fluvii Ribeirao da mata lecta,

frutex 4— 8-pedalis; flores flavescentes: W. — In paludosis ad

Taguassu (no. 964) et Mugi prov. St. Paulo, m. Oct. flor.:

Lund.

6. R. salicifolia Schlecht. Linn. IX, 317, Mart. I. c. 21-

Hue duco specimina mea a cl. Glaziou lecta, paullulum tamen a

descriptionibus recedentia.

Ramuli adultiores glabrescentes, fuscescentes, albo-Ienticel-

lati; novelli pilis fulvescentibus sericeis parvis dense tecti. Pe-

lioli 6—10 mm. Ig. Lamina* lineari-oblonga, basi acuta , apice



161

scriptione Schlechtendahlii lanceolata aut oblongo-l

obtusiuscula, e diagnosi Martii tamen acuminata utrinque <

in novellis supra glaberrima (præter coslam pilosulara), ;

induraento eodem ae ramuli fulvescente v. alutaceo sericeo

Reliqua fere congruunt; corolla tamen nondum evohita raihi

bene cognita.

In monte Tijiica, ad Rio de Janeiro, Decembri fl(

Glaziou (6079).



]\ogle Bemærkninger i Anledning af

November 1872 ved Viborg fangede Drossel.

(Mpddeelte i Model den 13te December 1873.)

(Hertil Tavle II, B.)

1 November-Maaned forrige Aar blev der i Nærheden af Viborg

fanget en mærkelig Drossel, sora tilsendtes Hr. Statsrevisor

Fischer og af ham blev erklæret for en ung Han i forste Efter-

aarsdragl af en ostasiatisk, hidtil her i Landet useel Art, Turdu$

ruficoUis. i en Beretning om dette Fund, som Hr. Statsrevisoren

fornylig har offentliggjort'), har han, foruden at gjdre Rede tor

de unge Fugles Dragt hos denne Art, tillige fremsat en Deel

Bemærkninger om de unge Fugle af en anden asiatisk Drossel,

Turdus atrigularis^ og sogt at paavise tilsyneladende llitopfaltelige

og skarpe Kjendetegn, ved Hjælp af hvilke ikke blot disse to

Ariers unge Fugle, men ogsaa de lo Kjiin af hver især allerede

i denne unge Alder kunne kjendes fra hinanden. Det er i An-

ledning heraf, al jeg her skal meddele nogle Oplysninger.

Af de to Drosselarter, med hvilke vi skulle heskjæftige os,

er Turdus ruficoUis udbredt over Ostsibirien omtrent fra Baikal-

soen af; den forekommer fremdeles i Amurlandet, i det nordlige

China heelt ned til Shanghai, langs Himalaya-Bjergenes sydlige

1) Naturhist. Tidsskrift, a B. S Bd. tredie Hefte [IHTi}, S. 465— 4t)0.
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Affald i Nepal og Botan, endelig i Afghanistan. Turdus atrigu-

laris er i det Hele vistnok en vestligere Art end den foregaaende.

Den synes ikke at være truffet i den ostligsto Deel af Sibirien

ligesaa lidt sona i Araurlandel eller i China af de forskjellige

Reisende, som i de senere Aar have bragt os Efterretninger om

disse fjerne Egnes Fugle. Derimod modes den med den forst-

nævnte Art ved Baikalsoen samt paa Himalayas sydlige Affald og

udbreder sig mod Vest ialfald til Kaukasien. Som en Folge af

denne vestligere Udbredning har man talrige Exempler paa, at

denne Drossel er truffet sporadisk rundt omkring i mange Lande

i Europa, saasom i Galiizien^), Ungarn, Tydskland, Italien, Bel-

gien, Danmark og England, medens Turdus ruficoUis synes kun

ganske enkelte Gange at have forvildet sig saa langt Vest paa,

som til Nordtydskland^).

Hvad Storreisen og de plastiske Forhold angaaer er der

ingen Forskjel mellem disse to Arter; kun er Tarsen maa-

skee lidt kortere hos T. atrigularis^ men Forskjellen er under

alle Omstændigheder ikke stor. De gamle, udfarvede Fugle

trykte Forskjel ikke forvexles, og hos T. ruficollis ere desuden

alle Styrerne rustriide med Undtagelse af de tvende midterste,

hvorimod Flalen hos Turdus alrigularis har Ryggens olivengraa

farve. Anderledes forholder det sig derimod med de ganske

unge Fugle efter Fældingen det forste Efteraar; i denne tidlige

leiide Fugle, men det er senere bleven c

r urigtig.

3r paa en Hukommelsesfeil, naar Hr. Fi

-et 186 G er trutret en Turdua ruficollis
'

1 betragter det som en vistnok •afgjor

I ikke er en egen Art, men kun et mi,

;ie af flere forskjellige Arter, og deribian

saa kan han ikke blive staaende ved de

1 tælle dem med, i hvilke en foregiven

en 'ritrdua ruficollis.
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Alder synes begge Arter at ligne hinanden saameget, at en For-

vexling let baade kan skee og undskyldes, især da de forelig-

gende Beskrivelser i flere Henseender lade Adskilligt tilbage at

onske. For den sorthalsede Drossels Vedkommende har

man, foruden en kort Notits fra den nyeste Tid af Tytler^),

kun Bechsteins og Naumanns ældre Angivelser at holde sig

til. Bechstein-) beskriver under Navn af Turdus dubius en

Fugl, som endnu ikke havde fuldendt sin forste Fælding,

dengang den blev fanget, og som derhos rimeligviis var en

Han, eftersom den netop begyndte at synge, kort forend den

efter faa Maaneders Fangenskab dode. Nauraann skal ifolge

Statsrevisor Fischer kun have havt eet Exemplar for sig af

den unge Fugl i forste Efteraarsdragt; men dette stemmer

ialfald ikke med Naumanns egne Ord; thi han siger selv

at have beskrevet en ung Han i forste Efteraarsdragt^) og en

ung Hun væsentlig i samme Dragt, men rimeligviis med Ind-

blanding af Levninger af Rededraglen^). Af disse forskjellige

Beskrivelser fremgaaer Saameget, at der allerede i den forste

Efteraarsdragt tværs over Kroen skal findes et tydeligt Anlæg til

det morke Tværbaand eller Skjold, som er saa charakteristisk for

de senere Dragter, og som tilsidst hos den ret gamle Han ud-

'i The Ibis, Sec. Ser. Vol. V, p. 124.

^) Gemeinnutzige Naturgesch. Deutschlands, 2te Ausg. , 3 Bd. , S. 397,

Tab. V b. Som bekjendt ansee nogle Ornithologer Bechsteins

Turdus dubius for forskjellig fra den sorthalsede Drossel; men Nau-

raann har vistnok Ret, naar han trods disse Indvendinger ikke vil

opgive sin og J. Natterers Anskuelse, at Bechsteins Fugl virkelig

er en ganske ung Turdus atrignlaria (see: .Naumannia- 1 Bd. 3 og 4H.

1851 og "Naturg. d. Vog. Deutschl.«, 13 Th., S. 328). lovrigt burde.

Identiteten forudsat, Navnet atrigularis vige for det ældre dubius-

M Naturg. d. V. D., 2 Th., S. 313, L. 23 til Enden af Siden; see tillige:

13Th., S. 333. — Det kan iovrigt være et Sporgsmaal, om ikke Nau-

manns forste Mening om dette Exemplars Alder er den rigtige; men

det er her af mindre Betydning, da det under alle Omstændigheder

neppe er ældre end det, som Statsrevisor Fischer anseer for en

Fugl i forste Efteraar.

^ 1. c. S. 334.
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breder sig ogsaa over hele Forhalsen; fremdeles at denne sidst-

nævnte Deel har en smudsig guulagtig-hvid Farve, og at der paa

Struben og langs Siderne af Halsen paa denne lyse Bund findes

morke, nogenlunde regelmæssigt i Striber ordnede Pletter, som

lade et uplettet Parti tilbage i Midten paa den nederste Deel af

Halsen. Naumann afbilder ikke denne Dragt, og der gives

overhovedet, saavidt mig bekjendti), ingen andre Afbildnin-

ger af den end dem, som Bechstein har givet, nemlig de

ganske vist ikke meget gode, men dog erkjendelige i „Ge-

meinniitzige Naturgeschichte" og de i hans ^Getreue Abbildungen

nafurhist, Gegenstande," hvilke sidste jeg ikke har havt Leilighed

til at see. Hvad dernæst den unge Fugl af den rodhalsede

Drossel angaaer, da er det forst i de senere Aar, at der er

begyndt at fremkomme nogle Oplysninger om den. Den forste

Meddelelse skyldes Naumann. I Supplementet til sit store

Værk har han nemlig beskrevet og afbildet en i October 1836 i

Nærheden af Dresden fanget Drossel, i hvilken han har troet at

erkjende en Fugl i forste Efteraarsdragt, og da denne hans Me-

ning om Fuglen senere er bleven godkjendt af en competent

Dommer, som har havt riig Leilighed til at see og iagttage den

rodhalsede Drossel i dens Hjem, tor man vel stole paa Bestem-

melsen. Om dette Excmplar, hvis Kjon er ubekjendt, siger

>''aumann, at Farven paa Hagen, Struben og Halsen er lys

ruslguul; Midten af denne Region er uplettet, men langs Siderne

findes smaa, morke, rækkeviis ordnede Pletter. Kroen beskriver

han som lys olivengraa raed ovale, matte, morkebrune Pletter.

Der Ondes en Antydning til en rustfarvet Oiebryns-Stribe (som

dog ikke sees paa Afbildningen), og Styrerne mangle endnu den

levende Rustfarve, som de have hos de ældre Fugle. Som det

bedste Skjelnetegn fra Turdus airigularis i samme Dragt frem-

laris er afbildet, ma
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mafigier"'. Efterat IS a u m a n n havde beskrevet dette eneste

vildfarende [ridivid , have nogle russiske Naturforskere, som paa

Reiser i Ostsiliirien lidt og ofte have kunnet undersoge Fuglen,

nemlig Middendorff, Rad de og i den allerseneste Tid Dr.

Dybowski i Forening med Conservator Ta cza n o\v sk i, givet

yderligere Oplysninger om den rodhalsede Drossel og navnlig

ogsaa om den ganske unge Fugls Udseende. Mid d en dorff og

Radde have derhos ladet Hovederne af slige unge Fugle af-

bilde"). Det er mig ikke ubekjendt, at der fra en enkelt Side er

bleven udtalt en Formodning om, at Middendorff og Radde til-

deels have sammenblandet Turdus ruficollis med en anden Art; og

det lader sig heller ikke nægte, at den, der vil hænge sig i

hvert skrevet Ord, vil kunne finde Uovereenstemmelser nok mel-

lem disse Forfatteres og Naumanns Angivelser. Men Enhver,

som har nogen Erfaring i den Slags Ting, vil vide, hvor ofte

den samme Gjenstand beskrives forskjelligt af forskjellige Be-

skrivere, og hvor sjelden den samme Farvenuance betegnes eens

af forskjellige Personer. Naar dette lages i Betragtning, fore-

komme Beskrivelserne mig dog ikke saa ganske uforenelige med

Naumanns, og det synes i og for sig ikke rimeligt, at begge

disse lo Reisende trods længere Ophold paa Stedet selv skulde

have været ude af Stand til at bediimme, hvorvidt de Drosler,

som de have anseet for unge og gamle Fugle af een og samme

Art, ogsaa virkelig horte sammen. Skjondt jeg derfor ikke vil

gaae noiere ind paa disse de russiske Reisendes Beskrivelser,

skal jeg dog bemærke, at ingen af dem omtaler et morkt

Skjold paa Kroen hos den unge Fugl.

Efter denne Oversigt over hvad der hidtil er berettet om de

to paagjældende Droslers unge Fugle, skal jeg vende mig til

Statsrevisor Fischers Bemærkninger om dem.

' .Naturg. d. M. D. iiUr Th., S. 335.

lab XV. - ReisH. iti Siaden von Ost-Sibirien, Bd. II, Tab. VII, Gg b.
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Da han bragte sin Drossel til Conservator Flansen fnr al

lade den udstoppe, havde han den Forekonjmenhed al \isc mig

den. Det var allerede da hans Mening, at har.s Fugl maatle

være en Turdus ruficnllis i forsle Efteraarsdragt, men han kjendte

dengang hverken denne Art eller Turdus atrigularis uden af

Beskrivelse og Afbildninger. Nnturligviis vidste han meget vel.

at der for halvtredsindstyve Aar siden ved Herlufmagle var skudt

en Drossel, som sagdes at være en Turdui atrigularis. og som

var kommen i det daværende Kgl. naturhistoriske Museums Eie:

men om dette Esemplar endnu var til, vidste han ikke. Han

opfordrede mig til at undersoge hans Fugl i Ro og Mag og der-

efter meddele ham min Mening om den. Efter at Skindet var

bleven udstoppet, tilskrev jeg ham derfor, at hans Drossel, saa-

vidt jeg skjonnede, var en ung Turdus atrigularis. og havde der-

•'fter, som det ogsaa vil sees af hans Bemærkninger, den For-

noielse at laane ham de Fugle i Museels Samling, som kunde

ijene til Sagens Oplysning, nemlig et Exemplar af en gammel

Turdus ruficollis, den i 1822 ved Herlufmagle skudte Turdus

atrigularis, et andet Exemplar af samme Art fanget i Done (ikke

„skudt«) ved Brunsbuttel i Holsteen i October 1837 og endelig en

fjerde Fugl, ligeledes bestemt som Turdus atrigularis, hvilken

Museet i 1858 havde kjobt under Navn af ^Turdus fuscatus,

Pall., Keyserl. <fe Bias.«

Det Resultat, som Undersogelsen af disse Fugle og Sam-

naenligningen med Viborg-Drosselen har givet Statsrevisor Fischer,

er folgende. Fuglene fra Herlufmagle og Brunsbiiltel er han

enig med mig at henfore til den sorthalsede Drossel, og han

antager den forstnævnte for en Hun, den anden for en Han i

forste Efteraarsdragt. 1 Fuglen fra Viborg samt i den fjerde Fugi,

som han fik udlaant fra Museet, seer han derimod unge Fugle af

den rodhalsede Drossel i samme Dragt, og særlig i den forsle

en Han, i den anden en Hun. Hos begge Arter skal der saaledes

allerede i denne ganske unge Alder være en, efter Beskrivelsen

at domme, endog betydelig Forskjel paa de to Kjons Dragt, Som
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særlig charakterislisk for den unge Efteraarsfugl af den rodhal-

sede Drossel i Modsætning til den sorthalsede fremhæves, ai,

medens hos denne sidstnævnte de raorke Tegninger paa Forhal-

sens hvidgule Bund ioinefaldende have Charakteer af Længde-

striber, som kun paa en enkelt lille Plet blive ulydelige (hos

Hannen) eller forsvinde (hos Hunnen), ligger der derimod hos

Turdus ruficollis omkring et uplettet Parti paa den nederste

Deel af den hvidgule Forhals en Krands af brune Pletter, der

paa Siderne af Halsen er meget bredere end foroven og forneden.

Endvidere skal der fra hver Kant af Undernæbet strække sig en

Plet hen under Orefjerene; men den Beskrivelse, der gives af

den, er ikke ganske tydelig (maaskee paa Grund af at et

eller andet Ord er faldet ud); det hedder nemlig: „denne (Pletten)

har Form af et Horn, dækker fuldstændigt paa den smalle Deel,

ikke fuldt paa den brede". Deri, at der hos den unge Turdus

ruficoUis ikke skal være „nogetsomhelsl Spor til Striber, som

lobe paa langs ad Halsen", saavelsom i den tværs over Halsen

gaaende Deel af Krandsen skal man have det bedste Middel til

at skjelne den fra Turdus airigularis i samme Alder. Derimod

skal det af Naumann udhævede Kjendetegn, nemlig Mangelen

af et morkt Halvbælte eller Baand tværs over Kroen hos Turdus

ruficoUis ikke være paalideligt, men kun kunne bruges, naar man

har en Hun fcfr sig, hvorimod Hannen skal have et fuldkommen

Jigesaa morkt Halvbælte som den unge Turdus airigularis.

Som man seer, hviler delte Resultat imidlertid for en ikke

ringe Deel kun paa Formodninger. Thi Viborg-Droslens Kjon har

den, som har aftrukket Skindet, enten forsomt at eftersee, eller

ikke forstaaet at erkjende: det fremgaaer klart af Hr. Fischers

Ord, at han ikke har nogen Oplysning derom. Paa hvad Tid af

Aaret Herlufmagle-Fuglen er skudt vides ikke^): med Hensyn til

I Maaskee er end ikke KjonsbestemmeJsen tiæv«

I de ældste Kataloger, i hvilke den er indfort,

tilbyttede sig den fra Professor Melchior, er

en ung Fugl uden at noget Kjon er nævnet.
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hverken Kjonnet eller Aarsliden, paa hvilken den er skudt; hvad

endelig den Fugl angaaer, sona danner Udgangspunktet for Slut-

ningerne, neijlig den i October 1836 i Nærheden af Dresden

fangede Drossel, saa vides der jo heller ikke Noget om dens

Kjon. Ikke desto mindre angives alle disse Fugles Kjon og

Alder som aldeles utvivlsomme. Men den Slags Angivelser

have kun et meget betinget Værd, saalænge de alene slotte

sig til Undersogelsen af nogle faa torrede Skind; jeg skal i

den Anledning henholde mig til, hvad en vægtig Autoritet >) har

sagt om lignende Forsog af Naumann: (er) „giebt von seinen

Figuren Taf. 358, obwohl er nur Balge in Handen gehabt, ein

ganz bestimmtes Alter an. Das dergleichen positiven Angaben

nur auf Vermulhungen beruhen, die selten aus Balgen allein

festgestellt werden tonnen, verstebt sich von selber".

Jeg troer nu heller ikke, at det vundne Besultat i alle Hen-

seender er rigtigt, og jeg kan ligesaa lidt indromme, at de an-

givne Kjendetegn for de paagjældende Fugle i alle Maader holde

Stik.

For at begynde med den ved Brunsbiittel fangede Turdus

atrigularis, da er det sikkert en Feiltagelse, naar der siges om

den, at der fra Midten af Hagen udgaaer en mork Stribe, som

dernæst, to eller tre Linier fra sit Udspring deler sig i to, og

det er derfor heller ikke heldigt, at denne spaltede Stribe netop

benyttes som et af Skjelnemærkerne mellem de to Kjon i denne

»nge Alder. Paa en udstoppet Fugl (og navnlig paa en maadeligt

udstoppet Fugl, hvad den paagjældende er) kunne nogle Fjer let

bringes i Ulave og Tegningen derved forvirres mere eller mindre:

ikke har tænkt paa at give Statsrevisor Fischer denne Opljsning,

dengang han fik Fuglen tillaans; til min Undskjidning maa jeg dog

anfore, at jeg ikke, for jeg læste hans Bemæikninger om dette Exem-

plar, vidste at han agtede at offentliggjore Noget om det. Den ved

Bninsbultel fangede Turdus atrigularis er derimod udtrykkelig af
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men n.iar Fjerene pan den ved Brunsbiittel fangede Drossel ligge

i deres riglige Leie, tan jeg ikke skjonne rettere, end al der

ingen saadan spaltet Stribe findes, men at Forholdet er det,

at hver enkelt Fjer paa Forhalsen er niork i Midten med hvid-

gule Rande. Der vilde kun behoves en ringe Opfarvning hos

dette Fxemplar for at give hele Forhalsen en eensformig miirk

Farve; jeg kan derfor heller ikke Iroe, al Fuglen kan være saa ganske

ung, som Statsrevisor Fischer antager, og jeg skal i den An-

ledning henvise til Tyllers allerede anforte Notitser; hvor korte

de end ere, turde de være tilstrækkelige til at vise, at lir.

Fischer tager feil. Forskjellen mellem den og den ved Her-

lufmagle skudte Drossel, som kun bestaaer i, al den morke

Farve er betydelig mere fremtrædende end hos den sidstnævnte,

er derfor meget snarere en Alders- end en Kjonsforskjel.

Thi Fuglen fra Herlufmagle er utvivlsomt en Fugl, som endnu

kun har gjennemgaact en eneste Efteraarsfælding, og tor man

stole paa, al den tillige virkelig er en Hun, saa vil man ved at

holde den sammen med Bech s teins Beskrivelse og Afbildning

af Turdus dubius eller med andre Ord med den unge Han af Tur-

dus atrigularis i forste Efteraarsdragt, komme til den Erkjen-

delse, at der neppe hos denne .Art er nogen ioinefaldende For-

skjel paa Kjonnene efter den forste Fælding. Beviset for Her-

lufmagle-Fuglens Alder soger jeg ikke blot i Forhalsens og Kroens

Udseende, men vel saa meget i Vingens store Dækfjer: thi disse

ere i deres bageste Ende langs Faneribben forsynede med en

ganske smal lys Streg, som bagtil ender i en mork Prik og

aabenbart er en Levning af Redefuglens Tegning. Men derfor

er det ikke sagt, al Fuglen er skudt netop om Efteraaret: thi

slige Levninger af, eller maaskee del heller skulde hedde, »linder

') De saaledes tegnede Dækfjer synes nemlig ikke at være gamle Fjer,

som ere blevne siddende trods Fældingen, men snarere nye Fjer, som

Ctiarakteer, medens Resten af
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fangede heelt ud paa Foraaret, og jeg har netop slaaendc for

mig en ung Hun af Turdus viscivorus
.^

som er fanget i Begyn-

delsen af April Maaned, og hos hvilken de ere tilstede.

Den Beskrivelse, Statsrevisor Fischer giver af Forhalsen og

Kroen hos de to Fugle, som han erklærer for unge Efteraarsfuglc

af Turdus ruficoUis^ er efter Ordlyden saa forskjellig fra den,

han giver af de samme Partier hos Turdus atrigularis i samme

Alder, al Læseren uvilkaarligt maa faae Indtrykket af en meget

helydelig og ioinefaldende Forskjei; men, saavidt jeg kan see,

ligger Forskjellen for storsle Delen rigtignok ogsaa kun i Ordene.

Jeg skal forst holde mig til den Fugl, som erklæres for utvivlsomt

at være en ganske ung Hun af Turdus ruficollis. Naar jeg læser

Beskrivelsen igjennem med selve Fuglen for mig, er det mig

ikke muligt paa denne at finde de Kjendetegn , som udhæves i

liiin. og sammenholder jeg dernæst don paagjældende Fugl med

den unge Turdus atrigularis fra Herlufmagle, forinaaer jeg paa

den anden Side ikke at see nogen væsentlig Forskjei mel-

lem disse to Fugle trods de meget forskjellige Udtryk, i hvilke

de ere blevne beskrevne. Det er sandt, at hos den saakaldte

unge Hun af den rodhalsede Drossel er del uplettede Parli midt

pa.i Forhalsen lidt storre end hos Herlufmagle-Fuglen, og For-

halsens morke Længdestriber ere enkelte Steder mindre tydelige;

men Tegningen har dog i den Grad den selvsamme Charakteer

sige, pilketsomhelsl

»Spor lil Striber, der lobe p^a langs ad Halsen«. Ovenfor det

uplettede Midtparti ere Striberne endog skarpere begrændsede

og regelmæssigere end hos Herlufmagle-Fuglen; nedenfor dette

i*mi ere nogle af Striberne længst ud mod Siderne ligeledes

fuldkommen lydelige og lette at folge, medens andre rigtignok

ere mere eller mindre forkortede eller endog reducerede til

enkelte, med storre eller mindre Mellemrum stillede Pletter.

Heller ikke Tegningen og Pletterne under Oinene og nedenfor

Oreljerene frembyde, saavidt jeg kan see, bestemte og lyde-
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lysere end hos den unge sorthalsede Drossel fra Herlufmagle;

men man kan dog ikke med Rette sige, at det morke Tværbaand

eller Halvbælle ganske mangler, aldenslond der er en fuldkom-

men kjendelig Farvegrændse ikke blot fortil mellem Kroen og

Forhalsen, men ogsaa bagtil mellem den og Brystet, og betragter

man de enkelte Fjer paa dette Sted og sammenligner man dem

med Fjerene paa Kroen hos den unge Turdus atrigularis, vil man

finde en næsten fuldstændig Lighed. Den sortebrune Plet paa

Fjerene er ikke fuldt saa mork som hos den sidstnævnte og

ubetydelig mindre, men Forskjellen er saa ringe, at den neppe

vil bemærkes, med mindre man holder de to Fugles Fjer ved Siden

af hverandre, og Plettens Form er noiagtig den samme hos

begge. 1 et enkelt Punkt er der imidlertid en virkelig, om end

kun ringe Uovereensstemmclse mellem den Fugl, hvorom Talen

er, og den unge Turdus atrigularis ; hos den forsle er Lobet

lidt over en Linie kortere; mer. hvis denne Omstændighed skulde

forbyde at henfore den omtvistede Fugl til den sidstnævnte Art,

maatte den fuldt saa vel forbyde at gjore den til en Turdus ru-

ficoUis, hos hvilken Lobet jo endog synes i Reglen at være ube-

tydeligt længere end hos Turdus atrigularis. Den stedfindende

Forskjel er imidlertid ikke storre end, at man vistnok kan

see bort fra den, og jeg skulde vel endog neppe omtalt den,

hvis det ikke havde været for derved at faae Leilighed lil at

forebygge en ganske vist urigtig, men dog ret forklarlig Formod-

ning, som ellers ligesaa godt kund? opstaae hos dem, der i Frem-

tiden maatte undersoge Fuglen, som den virkelig allerede er op-

staaet hos Statsrevisor Fischer. Skjondt han nemlig ikke

omtaler nogen Forskjel i Lobets Længde og udtrykkelig siger,

at den her omtalte Fugl i alt Væsentligt stemmer overeens med

den ved Viborg fangede Drossel, maa man derfor ikke troe, at

Forskjellen er undgaaet ham. Da han sendte de laante Fugle

tilbage, bemærkede han udtrykkelig i et medfoigende Brev, at

den Fugl, med hvilken vi her beskjæftige os, var „en Hun af
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ruficoUis paa forlorne Been" , og gav derved el Beviis paa sil

skarpe Oie og noiagtigc Undersogelse; thi ved en Beskadigelse,

som Skindet havde lidt, forend det blev udstoppet, er ialfald det

ene Been revet af og har maattet sættes kunstigt fast. Da Fuglen

imidlertid virkelig staaer paa sine egne Been, ansaae jeg det

for Pligt strax at underrette Hr. Fischer derom, og han ind-

vendte da, at Lobet var kortere end hos de andre Exemplarer,

han ved samme Leilighed havde undersogt. Paa Grund heraf er

det mig kjært her at fremlægge Fuglen til behagelig noiagtig Under-

sogelse; de Tilstedeværende ville nu med storste Lethed selv kunne

fuldstændigt overbevise sig om, at medens det ene Been ganske

rigtigt er lost tilsat, hænger det andet endnu stedse fast tii

Skindet ved en Hudstrimmel. Det er altsaa hævet over al Tvivl,

at Fuglen ikke er et Artefaet, men at Benene ere dens egne, og

hvad enten man saa vil bestemme den som Turdus ruficollis eller

som Turdus atrigularis, maa man tage det usædvanligt korte Lob

med i Betragtning. Af hvad jeg her har meddeelt, vil det for-

haabentlig kunne sees, at det kun er en quantitativ, ikke nogen

qualitati? Forskjel, der finder Sted mellem den Fugl, som Stats-

revisor Fischer erklærer for en Hun ai Turdus ruficollis i forste

Efteraar, og den unge ved Herlufmagle skudte Turdus atrigularis^

og i mine Tanker er Forskjellen saa ubetydelig, at den fuldstæn-

digt vilde falde indenfor de individuelle Forskjelligheders Spille-

rum, selv om det var afgjort, at disse to Fugle vare samme

Kjon og fangede eller skudte paa selvsamme Aarslid; saa meget

mere maa man vogte sig for at overvurdere den nu, da der kun

haves utilstrækkelige Oplysninger om disse Omstændigheder. Jeg

lian ikke et eneste Oieblik tvivle paa, at de to her omtalte Fugle maa

dele Skjæbne sammen; er den ene af dem en Turdus ruficollis^

er den anden det ogsaa; men det staaer tillige klart for mig,

at ingen af dem har Noget med denne Art at gjore, men at

i^figge ere unge Fugle af Turdus atrigularis. Jeg kan meget vel

indsee, at det kan synes noget besynderligt, hvorledes der kan

sees med et saa forskjelligt Blik paa de selvsamme Exemplarer;
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men jeg kan kun dertil sige, at begge disse P'ugle staae ved

Siden af hinanden i en offentlig Samling og der kunne tages i

Oiesyn af Enhver, som har Lyst at see dem; tillige henviser jeg

til de, som jeg haaber, troe Afbildninger, der ledsage denne

Meddelelse, og af hvilke Figur 1 og 1 a ere udforte effer den ved

Herlufmagle skudte Drossel, Figur 2 og 2 a efler den Fugl, som

af Statsrevisor Fischer antages for en Hun af Turdus ruficoUis

i forste Efleraar.

Idet jeg til Slutning skal gaae over til den ved Viborg fan-

gede Drossel, vil det være rigligt at forudskikke den Bemærkning,

at Skindet var meget raaadeligt aftrukket, aabenbart af en uvant

Haand; navnlig var Hovedet, hele Halsen og Kroen ilde tilredte.

Fjerene vare der forkrollede og sammenfiltede, og Vedkommende

havde ikke forstaaet at losne Oinene fra Skindet uden at be-

skadige dette. Disse Mangler har det naturligviis ikke været

muligt ganske at raade Bod paa ved Udstopningen, og Forhalsens

og Hovedets Striber og anden Tegning vise sig derfor, saavidt

jeg skjonner, ikke saa regelmæssige paa den udstoppede Fugl,

som de sandsynligviis have været paa den levende. Tages dette

i Betragtning, troer jeg, at man hos Viborg-Fuglen maa erkjende

ganske den selvsamme Stiil i Forhalsens Tegning som hos begge

de allerede omtalte Fugle, hvilke jeg antager for ganske unge

sorthalsede Drosler. Da imidlertid Statsrevisor Fischer seW

fremhæver, at hans Fugl i denne ligesom i de aller-

Hun af Turdus ruficollis, skal jeg ikke opholde mig ved

Enkeltheder, men noies med at henvise til hvad jeg allerede hiir

anfort om denne og til Afbildningen af den. Derimod skal jeg sige

et Par Ord om Kroens morke Skjold; hvad dette angaaer kan

jeg i Meget slutte mig til den givne Beskrivelse. Det er meget

ioinefaldeiide og har en reen, men temmelig mork, graa Grund-

farve, som dannes af Fjerenes brede Rande, idel de enkelte Fjers

morke Pieller ere smallere og mere langstrakte end hos den unge
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sorthalsede Drossel. Medens jeg derfor ikke har kunnet ind-

romme, at der intet Skjold findes hos den Fugl, som Statsre-

visor Fischer vil gjore til en med Viborg-Fuglen ligealdrende

Hun af Turdus ruficoUis^ men Ivertimod mener, at denne Fugl i

dette Punkt ligesom i alle andre væsentlige Henseender stemmer

overeens med den ved Herlufmagle skudte Drossel, skal jeg paa

don anden Side villig erkjende, at der virkelig hvad delte morke

Skjold angaaer er nogen Forskjel mellem Viborg-Fuglen paa den

ene Side og begge Museets unge sorthalsede Drosler paa den

anden Side. Paa den Betydning, man vil tillægge denne Forskjel,

vil det sikkert lilsidst komme til at beroe, om man i V'iborg-

Fuglen vil see en Turdus atrigularis eller ikke; men jeg skal

med det Samme paaminde om, at selv om man vælger det

Sidste, bliver Fuglen derfor ikke nodvendigviis en ung Turdus

ruficollis; vil man gjore den dertil, raaa det, som vore Kund-

skaber staae for Oieblikket, skee ikke paa Grund af, men til Trods

for Skjoldet paa Kroen.

Som een af de mange Ligheder, hvilke den ved Viborg

fangede Drossel skal have tilfælleds med den unge Turdus rufi-

coUis^ saaledes som denne efter Naumanns Beskrivelse skal

see ud, fremhæver Statsrevisor Fischer særligt, at Halens')

Underdækfjer havde en rod Kant, da han modtog Fugleskindet,

men at den efter Udstopningen ikke mere findes og „maa være

g'iaet tabt ved den forudgaaende Udblodning". Han tilfoier der-

næst, at disse rode Kanter ogsaa mangle baade paa den Museet

tilhorende Fugl, i hvilken han seer en ung Hun af Turdus rufi-

coWjs, og paa Afbildningen i Naumanns Værk (Tavle 360, Fig. 3),

og mener, at Mangelen rimeligviis ogsaa i disse Tilfælde har

samme Grund. Herved maa jeg nu forst bemærke, at det ialfaid

ikke er vel overveiel, at udstrække denne Forklaring ogsaa til

vgge Misfc
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den nysnævnte Figur i samme Oieblik, som der henpeges til,

at de rode Rande ere omtalte i Naumanns Beskrivelse. Den

Fugl, som Naumann har afbildet, havde jo nemlig alierede

været udstoppet i en Række Aar, dengang han flk den at see,

og eftersom han i sin Text udtrykkelig fremhæver de rode Rande,

maa disse dengang have været tilstede. Naar de altsaa ikke

findes paa Afbildningen, saa kan Grunden til at de mangle natur-

ligviis ikke være den, som Statsrevisor Fischer formoder; Sagen

er ganske simpelt den, at Afbildningen i den Henseende er lidt

unoiagtig. Men dernæst maa jeg med Hensyn til selve den ved

Viborg fangede Drossel bemærke, at han neppe husker rigtigt.

Ved hans Forekommenhed har jeg (som allerede anfort) havt

Leilighed til at undersoge Fuglen længe og noie, saavel inden

den blev opblodt, som efter at den var bleven udstoppet, og

mener rigtignok bestemt, at Halens Underdækfjer ikke i nogensora-

helst Henseende have forandret deres Farve. Jeg maa derhos gjore

opmærksom paa, at Fuglenes Farver jo næsten aldrig paavirkes af

Vand; det er kun en enkelt Farve hos ganske enkelte Fugle,

som smitter af, naar Fjerene blive vaade , og selv i disse Til-

fælde sees der, efter at Fjerene atter ere blevne torre, ikke den

mindste forandring i Farvens Styrke eller Tone. At Droslernes

Fjer ikke skulde taale at blive vaade, er aldrig for iagttaget, og

tilmed er det kun en ringe Fugtighed, som Fjerene ved Opblod-

ningen have været udsalte for. lovrigt har jeg opholdt mig ved

dette Punkt, mere fordi jeg Iroer, at der er Grund til at gjore

Indvending mod den givne Forklaring, end fordi det er af videre

Betydning for Afgjorelsen af det Sporgsmaal, hvilken Art Viborg-

Fuglen bor henfores til. Thi selv om disse Fjer oprindelig

havde været rodkantede, vilde denne Omstændighed vel neppe

beretlige til at gjore den til en Turdus ruficollis^ da en Antyd-

ning til rodbrune Kanter paa de omtalte Dækfjer ogsaa kan vise

sig hos Turdus airigularis.

Det er allerede i Begyndelsen af denne Meddelelse berort,

at de forskjellige Oplysninger, man har om den rodhalsede
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Drossel i fiirste Efteraarsdragt, ikke i alle Henseender stemme

overeens; da det imidlertid ikke kan være rigtigt alene at tage

Hensyn til Naumanns Beskrivelse af en vildfarende Fugl, om

hvilken Ingen kan sige, hvorfra den er kommen, og derimod

lade Iagttagelserne fra de Lande, hvor Arten har hjemme, ganske

uændsede, maatte det under den Usikkerhed, som unægtelig til-

deels finder Sted, forekomme mig ikke blot onskeligt, men næsten

nodvendigt til en begrundet Dom om Viborg-Droslen, at kunne

sammenligne den med utvivlsomme unge Fugle af Turdus rufi-

colHs, og selv om det ikke skulde kunne lykkes at faae Sammen-

ligningen anstillet med ganske ligealdrende Individer, syntes den

dog altid at maatte kunne yde nogen Hjælp. Men allerede den

gamle Turdus ruficoUis er en sjelden Fugl, og den unge er det i

endnu hoiere Grad; det er derfor heller ikke, trods al Umage,

lykkedes mig at erhverve en saadan til Museet; men ved Pro-

fessor W. Peters's venskabelige Forekommenhed har jeg dog

faaet en tillaans fra Museet i Berlin. Denne Fugl, som er an-

givet at være skudt den 5te April 1870 i Omegnen af Kultuk

ved Baikalsoens Sydende*), er rigtignok uheldigviis en Hun, men

har dog i flere Henseender været mig til Nytte, og det er mig

derfor kjært at kunne forevise den her til Sammenligning med de

andre Drosler, om hvilke Talen er. Den slemmer paa en enkelt

Afvigelse nær, som ret strax skal blive omtalt, godt med Be-

skrivelsen og Afbildningen af den ganske unge Turdus ruficoUis i

Supplementbindet til Naumanns Værk (S. 320, Taf. 360, Fig. 3),

og navnlig mangler den hvert Spor til en skjoldformig Plet paa

Kroen, det vil sige: den lyse, graaagtige Farve paa dette Sled

udbreder sig derfra uforandret hen over Siderne af Brystet; paa

denne graa Bund er der stroet brunlige matte Smaapletter, som

sidde nær ved Fanens bageste Rand. Forhalsen har navnlig

nedentil det samme tydelige Anstrog af en bleg rustrod Farve,

'< Maaskee hidrorer den fra Dr. Dvbowsky, som jo netop opholdt sig
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som ogsaa sees paa Naumanns Figur, men hverken hos Viborg-

Fuglen eller hos den unge Turdus atrigularis. Fra Næbet lober

en tydelig guulagtig Stribe hen over Oiet. Da man har raeent, at

Farven af Vingens underste Dækfjer ikke er heldigt gjengivet paa

den nysnævnte Figur, skal jeg dog bemærke, at disse Fjer unæg-

telig ikke ere fuldt saa grelt gule paa Berliner-Museets Fugl

som paa Figuren, men al de dog ere betydeligt lysere og renere

i Farven end baade hos den ved Viborg fangede Drossel og den

unge Turdus atrigularis; Forskjellen er ioinefaldende, naar man

har disse forskjellige Fugle ved Siden af hinanden , og Farven

raaa hos Berliner-Museets Fugl snarest kaldes levende rustguul,

hos de andre rustrod; hos den unge Turdus ruficollis ere disse

Fjer endog lysere end hos en meget gammel Han af samme Art i det

herværende Museum, som hidrorer fra den selvsamme Egn, og som

skal være skudt den 21de Mai 1871. Medens der nu iovrigt er

saa stor Lighed med den Fugl, Naumann har havt for sig, er

det mærkeligt nok, at Halen er meget forskjellig. Naumann

fremhæver udtrykkeligt, at der ikke er „Spor til Rustrodt« paa

Styrerne, men hos Berlinermuseets unge Fugl ere kun de to

midterste Styrere heelt bruungraae, paa de folgende har vel

endnu Yderfanen denne Farve, men Inderfanen er rustfarvet, og

endelig er den yderste Styrer heelt rust- eller ræverod. Der

kan opstilles forskjellige Forklaringer af denne paafaldende Forskjel

ved Siden af den ovrige Lighed; jeg skal imidlertid ikke gaae

nærmere ind paa disse; her kan det være nok at have fremhævet

Forskjellen og gjort opmærksom paa, at det er den eneste

væsentlige, som findes.

Sammenligner man nu Berliner-Museets unge Turdus ruficollis

med de andre her omtalte Drosler og disse indbyrdes, troer jeg,

at ligesom vistnok de Allerfleste ved at stille den af Hr. Fischer

som en ung Hun af den rodhalsede Drossel tydede Fugl ved

Siden af Herlufmagle-Droslen strax ville see Ligheden mellem

dem og fole sig overbeviste om, at disse to Fugle ikke kunne

være forskjellige Arter, saaledes faaer man paa den anden
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halsede Drossel jevnsides med den ægte unge Hun fra Berliner-

Museet, sikkert det Indtryk, at disse ikke kunne være samme

Artslighed, naar man endelig sammenholder Viborg-Droslen

med Berliner -Museets Fugl. Enhver Tanke om at gjore

disse to sidstnævnte Fugle til samme Art, er endog kun mulig,

naar man med Statsrevisor Fischer gaaer ud fra, at Viborg-

Fuglen er en Han, og dernæst antager, at man her har et

Exempel paa en endog særdeles betydelig ydre Kjonsforskjel

for sig. Men selv om det var en ubestridelig Kjendsgjerning,

isledetfor (som nu) en blot og bar Supposition, at den nævnte Fugl

er en Han, vilde det saa dermed være afgjort, at den maa være

en Turdus ruficoUisl Jeg troer det ikke. Det tor vel siges at

være i hoi Grad usandsynligt, at de erfarne Ornithologer,

som atter og atter i Ostasien have truffet den rodhalsede Drossel

og iagttaget den i dens Hjem, alle skulde have forsomt at

omtale, at nogle unge Fugle af denne Art havde et meget

ioinefaldende morkt Skjold tværs over Kroen, hvis de virkelig-

havde truffet et dermed forsynet Individ ; og det er paa den

anden Side ikke let at troe, at de aldrig skulde have truffet en

ganske ung Han, men at alle de unge Fugle, de have havt i

Hænderne skulde have været Hunner uden Skjold. Fremdeles

raaa Hypothesen om en saa betydelig Forskjel som den, det her

gjælder om, mellem Kjonnene i denne tidlige Alder vække store

Betænkeligheder. Ganske vist kan der (og det ogsaa blandt

Droslerne) undertiden vise sig ydre Forskjel paa Kjonnene alle-

rede ved den forste Efteraarsfælding, men stor er en saadan

Forskjel neppe nogensinde. Det vilde være hoist paafaldende

hos en Art som Turdus ruficoUis, hos hvilken de to Kjon i den

udvoksne Alder dog kun afvige ved den storre eller mindre Ud-

bredning af den rode Farve fra Kroen af op imod Hagen, at

finde en saa forskjellig Charakteer i den ganske unge Hans og

den ligealdrende Huns Dragt som den, Statsrevisor Fischer
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antager, medens man f. Ex. hos Turdus sibiricus, den af alle de

ostasiatiske Drosler, hos hvilken de gamle Fugle af hvert Kjon

ere meest forskjellige, kun finder en hoist ubetydelig (om over-

hovedet nogen) Forskjel paa Kjonnene efter den forste Fælding.

Jeg troer derfor, at der er al Grund til ikke at gaae ind paa den

fremsatte Hypolhese, med mindre der fremkommer uafviselige

Kjendsgjerninger, for hvilke man maa boje sig.

Statsrevisor Fischers Bestemmelse af de to Fugle, som

han erklærer for utvivlsomt at være unge Efteraarsfugle af Turdus

ruficoUis, stotter sig, som man vil have seet, 1) deels til en

Lighed med den af Naumann beskrevne og afbildede unge

Turdus ruficollis, en Lighed, som han, men med Urette, erklærer

for gjennemgaaende og afgjorende; 2) deels paa en Formodning

om, at han i disse Fugle har to forskjellige Kjon for sig, en

Formodning, som ganske vist er uundværlig for den Slutning,

han drager, men som, selv om den var rigtig, ikke med Nod-

vendighed medforer Conclusionen. Samtidigt overseer han ganske

den uraiskjendelige Overeensstemmelse, som der findes mellem den

Fugl, han gjor til en ung Hun af Turdus ruficolUs, og den, som

han gjor til en ung Hun af Turdus atrigularis, og overseer

tillige, at den Fugl, han erklærer for en ung Han af Turdus

ruficoUis, ligeledes i alt Andet slutter sig noie til den unge

Turdus atrigularis, og at, hvis den lille Forskjel i Kroens Ud-

seende skulde være en alvorlig Hindring for at henfore den til

denne Art, maa den ikke mindre fjerne den fra den rodhalsede

Saavidt jeg kan see, er der altsaa ingen Grund til at an-

tage den ved Viborg fangede Drossel for en Turdus ruficoUis;

men kan den da henfores til Turdus atrigularis^ Jeg troer, ja!

Besvarelsen af dette Sporgsmaal vil, som jeg allerede i Forbi-

gaaende har bemærket, ganske afhænge af, hvormegen Betydning

man vil indromme den Forskjel, der ved Siden af den iivrige

Lighed findes mellem Kroens Bundfarve og Pletter hos Viborg-

Fuglen og hos den unge Turdus atrigularis. Den Omstændighed,
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hos de Exemplarer af den unge sorthalsede Drossel, med hvilke

vi kunne sammenligne den, lægger jeg mindre Vægt paa og maa

i den Anledning minde om, at den forstnævnte af disse Fugle jo

neppe har været udstoppet i el Aarstid, medens de andre i

meget lang Tid, den ene endog i fulde halvtredsindstyve Aar,

have været udsatte for Lysets afblegende Indflydelse. Noget

storre Betydning har vistnok Forskjellen i Pletternes Form, men

den er dog ikke anderledes, end at Kroens Pletter hos Viborg-

Droslen kun behove at undergaae en meget ringe Forandring

for at komme til at ligne dem hos Museets unge sorthalsede

Drosler, og jeg for min Deel vover ikke at ansee Forskjellen for

vigtig nok til, uanseet den ovrige store Lighed, at stemple den

forste til en forskjellig Art. Det forekommer mig saa raegot

betænkeligere eensidigl at lægge afgjorende Vægt paa disse Pletter,

som man neppe endnu fuldstændigt kjender de Afvexlinger, som

den sorthalsede Drossel frembyder i sin Dragt efter den forskjel-

iige Alder, Aarstid og Kjon ; hvad man veed eller troer at vide

derom, er næsten udelukkende hentet fra de vildfarne Exemplarer,

som ere trufne omkring i Europa; Iagttagelser fra Fuglens Hjem

ere yderst sparsomme. Desuden siges der, at den ligesom saa-

mange andre Fugle, der have en meget stor Udbredning, varierer

lidt, hvad Farven angaaer, i de forskjellige Dele af dens vidt-

strakte Hjem, og hvem kan sige, om Hr. Fischers Drossel

stammer fra den samme Egn, fra hvilken de tidligere ved Her-

lufmagle og Brunsbiiltel trufne Fugle ere komne? For ikke al

forbigaae Noget, skal jeg til Slutning endnu minde om, at der

for et Par Aar siden er blevet opstillet, eller rettere antydet, en

ny Drosselart fra Turkestan , Turdus myttacinus, som det ligger

nær ved denne Leilighed at lænke paa, saasom den staaer

T. atrigularis saa overordentlig nær, at ikke engang den Orni-

tholog, hvem man skylder Kundskaben om den, tor paatage sig

at afgjore, om den virkelig er en egen Art eller kun en Afart

'-»f sidstnævnte. Endnu mindre kan selvfcilgelig dette Spiirgsmaal
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besvares af dem, som kun have de korte Notitser, han har

offentliggjort, at holde sig til. Men selv om det med Tiden

skulde vise sig, at Turdus mystacinus er en god Art, og selv

om Viborg-Droslen isaafald kunde blive at henfore til den, vilde

den Opfattelse af vor problematiske Drossel, som jeg troer at

maalte gjore gjældende i Modsætning til Statsrevisor Fischers,

derved kun bliver modificeret i en mindre væsentlig Grad; og

ligesom jeg ikke troer, at der blandt de hidtil bekjendte Drosler

er nogen, som der kan være Grund at henfore den til uden

netop Turdus atrigularis eller dennes Biform, T. mystacinus,

saaiedes er det paa den anden Side i hoi Grad usandsynligt,

at vi i denne forvildede Fugl skulde have en særegen, hidtil

ukjendt Art for os.

Men selv om vi, som jeg troer, maae opgive at rose os af

at have havt et Besog af den rodhalsede Drossel, kan dette dog

neppe kaldes noget Tab for vor Fauna. Ganske vist maa man

meget onske, at de tilfældige Besog, som slige vildfarne Fugle

maatte aflægge hos os, alle maae blive noterede, og Fuglene selv

bevarede for vore Samlinger, og Enhver, som ved slige Leilig-

heder yder sin Bistand paa den ene eller den anden Maade,

fortjener tilvisse Paaskjonnelse og Tak. Men den Interesse, som

saadanne tilfældige Besog utvivlsomt have, er dog nok saa meget

af biologisk som af faunistisk Natur; og man kan vel endog sige,

at i reen faunistisk Henseende bliver Interessen mindre, jo

fjernere fra den fremmede Gjæst kommer. Ligesom det natur-

ligviis er aldeles tilfældigt, hvor en veirslagen Fugl endelig fal-

der for et heldigt Skud paa sin vildsomme Flugt, saaiedes kan

det heller ikke siges i videnskabelig Henseende at have videre

Betydning, om dette indtræffer f. Ex. i Danmark eller i et af

vore nærmeste Nabolande, og en virkelig Berigelse for Faunaen i

det Land, i hvilket den nedlægges, kan den ikke med Rette



En Fjer fra Kroen af samme Fugl.

Hovedet og Halsen af den Drossel, som efter Hr. Fii

3n Hun af Jhirdus ruficoUis 1 forste Efteraardragt,

ser for en Turdus atrigularis, juv.

Efterskrift.

Statsrevisor Fischer siger om den ved Brunsbuttel i 1837
fangede Turdus afri^uiam, at „den horer til Woldikes Samling«.

Hvis der hermed menes, at den horte til den Fuglesamling, som
daværende Premierlieutenant å la suite (senere Capitain å la suite.

R. af Dbg., Major, endelig Justitsraad og Toldforvalter) Woldike
skjænkede Kong Frederik den 6te, saa er Udtrykket unoiagtigt;

thi Samlingen bortskjænkedes i 1818, altsaa henved en Snes

Aar forend den omtalte Fugl blev fanget. Er Meningen den,

at denne Samling har udgjort et for sig bestaaende, engang for

allfi afsluttet Hele, som har baaret eller skuldet bære Giverens

Navn, da er dette heller ikke rigtigt. Jeg er saa villig som
Nogen til fuldt ud at anerkjende den Værd, som Woldikes
smukke Samling havde baade i videnskabelig og ligefrem pecuniær

Henseende, og jeg skal fremhæve, at man end ikke vilde vurdere

hans Gave rettelig ved blot at see hen til dens Værd i og for sig,

men tillige bor erkjende, at den ikke lidet bidrog til, at den hoit-

staaende Commission, som var nedsat „til Oprettelsen af et Konge-
ligt Museum for Naturvidenskaberne" >) tilveiebragte et efter Da-

tidens Krav passende Lokale og derved lettede det omtalte Museums
endelige Organisation. Men Anerkjendelsen af Woldikes ubestri-

delige Fortjeneste bor dog ikke medfore, at Andres Gjerning kommer
til at staae fuldstændigt i Skygge, eller vel endog ganske for-

•) Den bestod oprindeligt af Hertug Frederik Christian af Augusten-

borg, Statsministrene, GrevE. Schimmelmann og Greve C. D. F. Re-

ventlow samt Overhofmarskal Hauch; af disse var dog Hertugen

dod forend den Tid, der her er Tale om , og Grev Reventlow deeltog
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svinder af den offentlige Bevidsthed, og skjondt dette sikkert

aldeles ikke tilsigtes, kan det dog let komme dertil, dersom den

af Statsrevisor Fischer baade ved denne Leilighed og tidligere

brugte Benævnelse faaer Hævd. Jeg skal derfor her give" nogle

Oplysninger, som muligviis senere kunne suppleres, og jeg

haaber at ville blive kjendt berettiget til at gjore det, baade

fordi det her ikke gjælder at hævde Noget for mig selv,

men for den tidligere Bestyrer, min afdode Fader, og fordi

jeg turde være den eneste af de herværede Museums-Bestyrere,

som har noget personligt Kjendskab til ialfald en Deel af den

Tid og de Forhold, det gjælder om. Den Fuglesamling, som

Woldike i 1818 offererede Kong Frederik den 6te, bestod for

storste Delen af holsteenske Fugle, men var dog beregnet paa

at skulle oplyse ikke blot den indenlandske, men den europæiske

Fauna overhovedet, og indeholdt derfor ogsaa en Deel Arter, som

ikke have hjemme heri Landet. Fuglene vare smukt opstillede med

passende Staffage i Trækasser, hver Art for sig. Samlingen talte

dengang 221 Arter og 540 Individer; af de allerfleste Arter

fandtes der Han og Hun; for henved 50 Arters Vedkommende

fandtes der tillige Unger eller unge Fugle, og ved omtrent 70

Arter vare ogsaa Reder og Æg eller ialfald de sidste tilstede.

Denne Stræben efter en fyldig Repræsentation af Arten var den-

gang noget Sjeldent, og forogede naturligviis meget Samlingens

videnskabelige Betydning; men de ovenfor anforte Tal vise, at

der endnu ikke i nogen Retning var naaet nogen meget stor

Fuldstændighed, og til lettere Bedommelse af det Standpunkt,

hvilket Samlingen for sin Tid indtog, skal jeg anfore, at den

omtrent samtidigt (1820) udkomne 2den Udgave af Temmincks
„Manuel d'ornithologie'« opforer 393 europæiske Fuglearter.

Samlingen kom dog ikke strax i 1818 til Kjobenhavn.

Samtidigt med at Woldike forærede den til Kongen, yttrede han

nemlig Onsket at beholde den hos sig i Brunsbuttel endnu i 2

Aar for at fuldstændiggjore og forbedre den, og til den Ende til-

lagdes der ham dernæst i Begyndelsen af 1819 240 Rd. r. S.

aarlig i dette Tidsrum. Skjondt Kongen endnu ikke havde resol-

veret angaaende Samlingens videre Bestemmelse, var det dog

hævet over al Tvivl, at den vilde blive enten Universitetets eller

det Kgl. Museums Eiendom, og da min Fader var Bestyrer baade

af Universitetets zoologiske Museum og af den zoologiske Afdeling

af det Kgl. Museum (ligesom ogsaa den daværende Bestyrer af
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Universitetets raineralogiske Museum, Elatsraad Wad, tillige fore-

stod det Kgl, Museums Mineraliesamjing), ansaae han sig derfor

forpligtet til i denne Mellemtid at bidrage, hvad han kunde, til

Samlingens Forogelse. Han stillede derfor til Woldikes Raa-

dighed en Deel af de Fugle og Fugleæg, som Fr. Faber havde

hjemsendt fra sin islandske Reise, til hvilken han havde offentlig

Understottelse mod at samle til de daværende Museer. Af dette

Forraad udtog Woldike til sin Samling, hvad den trængte til;

Resten benyttede han til derfor at tilbytte sig manglende Arter.

V^ed den paa denne Maade tilveiebragte Tilvæxt i Forbindelse

med den Forogelse, som udelukkende skyldtes Woldike selv,

var Samlingen, da den i Juli 1821 ankom hertil, bragt op

til 287 Arter med 685 Individer, opstillede i 314 Kasser, og

heri maa formeentligt, selv om man vil regne rundeligt, Alt hvad

man med Rette kan kalde Woldikes Gave, siges at være ind-

befattet.

Efter at være bleven afgivet til det Kgl. naturh. Museum
forogedes „den europæiske Fuglesamling* (saaledes blev Samlingen

kaldet) hurtigt og meget betydeligt under min Faders Bestyrelse.

I 1825 var den voxet til 350 Arter med næsten 1100 Individer,

opstillede i 457 Kasser; i 1829 talte den 379 Arter med 1364

Individer i 548 Kasser. Efter den Tid forogedes Kasserne ikke

ret meget, men vel Individerne, og ved min Faders Dod i 1845

fandtes der henved 2000. Haand i Haand med Forogelsen gik

en omfattende og besværlig Omordning af den af Woldike
skjænkede Deel af Samlingen; de Kasser, i hvilke den ved Mod-

tagelsen var opstillet, bleve lidt efter lidt ombyttede med nye af

en anden Construction, og denne Forandring medforte tillige i de

fleste Tilfælde en Omgjoring eller Fornyelse af Staffagen. Af

314 Kasser, som modtoges i 1821, vare i Begyndelsen af 1829

126 afloste af nye, og selv af de 188, som endnu vare tilbage,

vare kun 93 ganske uforandrede; i de ovrige 96 var Ind-

holdet omstillet og Staffagen forandret. I de siden Modtagelsen

forlobne Aar var der altsaa kommet 360 nye Kasser til, og i Alt i

Alt 456 Kasser var Indholdet enten opstillet fra Nyt af eller

i det Mindste omstillet. Denne Omgjoring fortsattes i den folgende

Tid, og dengang ved Museernes Forening den europæiske Fugle-

samling oplostes og en anden Opstillingsmaade vedtoges, havde

allerede i mere end en Snees Aar kun nogle faa af de oprindelige

Kasser været tilbage i uforandret Stand. Det tor derfor vistnok
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siges, at skjondt den af Woldike skjænkede Samling dannede

Grundlaget, og jeg skal lilfoie, et godt Grundlag for det forhen-

værende Kgl. Museums europæiske Fuglesamling, vilde det ikke

være billigt ganske at identificere den med denne sidste.

Kort efter at Woldike havde overgivet sin Samling til det

Egl. Museum, traadte han selv paa en Maade i Forhold til dette^

og dette Forhold vedblev at bcstaae i en lang Aarrække. Hermed

forholdt det sig paa folgende Maade.

Skjondt Woldike, dengang han udbad sig at maatte gjore

Kongen en Foræring med sin Samling, ikke havde knyttet Betin-

gelser til denne Gave, var det dog, som det snart viste sig, hans

Tanke ved Siden af den Anerkjendelse, som ligger i en Titel

eller Orden, tillige at opnaae et mere reelt Vederlag, og i Be-

tragtning af Gavens store Pengeværdi (W. anslog selv sin Samling

til omtrent 10,000 Rd.) maa man vel ogsaa finde dette ret natur-

ligt. Allerede i Slutningen af 1820, forend Samlingen var afleveret,

yttrede han under Haanden det Onske at faae et Told-Embede i

Brunsbiittel imod at paatage sig at udstoppe for Museet, og faa Maa-

neder efter indgav han Ansogning om det. Men skjondt han utvivl-

somt i den Kgl. Commissions Medlemmer havde baade formaaende

og varme Talsmænd, fik han det dog ikke. Da det saaledes var

mislykket ad denne Vei at tilfredstille Woldikes Onske om

en Erstatning, meente Commissionen i hans ovennævnte Tilbud

at see en Udvei til at skaffe ham en aarlig Indtægt, og paa

derom indgivet Ansogning blev der af Finantskassen tillagt ham

600 Rd. aarligt, forelobigt i 3 Aar fra 1ste Juli 1821 at regne,

mod at han derved forpligtedes til at yde Museet sin Hjælp.

Skjondt det nu er vist, at Museet, som aldeles manglede en

Præparateur, og som dengang end ikke kunde faae Noget ud-

stoppet her i Byen, var meget vel tjent med indtil videre at

kunne nyde Godt af Woldikes Understottelse, og skjondt der

altsaa ved dette Arrangement ligesaa vel sorgedes for Museet

som for ham , viser dog tillige den for den Tid anseelige Ind-

tægt, som tillagdes ham, og som endog var lidt storre end den

Gage, Museets Bestyrer dengang oppebar, at Kongen ved at be-

vilge Ansogningen tilsigtede mere end ' en simpel Godtgjorelse

for Woldikes fremtidige Virksomhed for Museet; og at det

heller ikke var nogen meget stor Byrde, som derved paalagdes

ham, kan skjiinnes deraf, al hans Beskjæftigelser for Museet

levnede ham Tid til, foruden naturligviis at varetage sine egne
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Sager paa vanlig Viis, tillige paany at anlægge en Samling af

udstoppede Fugle, som han dernæst i 1830 forærede til Univer-

sitetet i Christiania, men hvis BeskafTenhed og Omfang iovrigt er

mig ubekjendt.

Da de tre Aar vare tilende, havde Woldike endnu ikke faaet

sit Onske om et Embede opfyldt, og der blev da atter for et nyt

Triennium tillagt ham 600 Rd. aarligt, og saaledes vedblev det at

gaae i en lang Aarrække kun med den Forandring, at Summen
fra 1830 af tillagdes ham under Navn af Gratiale. Skjondt der

herved ikke vistes mere end Billighed mod Woldike, og skjondt

Museet navnlig i de forste Aar i flere Retninger havde god Nytte af

hans Virksomhed, var der dog ogsaa forskjellige Ulemper ved dette

Arrangement. Det blev derved gjort umuligt for Museet at op-

naae Penge til at lonne en virkelig Conservator eller Præparateur,

skjondt det dog oprindeligt havde været paatænkt at faae ansat en

slig, som jo heller ikke noget Museum kan undvære. Det ligger

desuden i Sagens Natur, at da Woldike boede i Brunsbiittel,

og Alt altsaa maatte sendes over til ham der, saa kunde han i

mange Tilfælde ikke yde nogen Hjælp, Fremdeles var det kun

Udstopning, som Woldike vilde og kunde paatage sig, og selv

i den Retning var det egentlig kun deelviis at han kunde gjore

Fyldest; det var nemlig i Grunden kun friske, nylig skudte Fugle,

som han forstod at udstoppe med en (ialfald for den Tid)

betydelig Kunstfærdighed. Den saa langt vanskeligere Op-

gave at udstoppe gamle, torre Skind liiste han ikke synderlig

godt, og dog er just Dygtighed heri aldeles uundværlig for den,

som skal kunne tænke paa at tilfredsstille de Fordringer, som

ethvert storre Museum nijdvendigviis maa stille. En stor Deel

af de Pattedyr og Fugle, som Woldike i disse Aaringer ud-

stoppede til Museet, ere i Tidens Lob atter fjernede og erstat-

tede af bedre Exemplarer, men der er dog endnu adskillige til-

bage, hvis maadelige Udstopning og hvis med Bogbinderklister

fastklinede Vinger kunne vidne om, at disse mine Yltringer ikke

ere ubillige. Ved Aaret 1830 begyndte Museet derfor ogsaa

fortrinsviis at henvende sig til en Præparateur i Udlandet, skjondt

det paa Grund af Wiildikes udtrykkelige Onske ikke ganske

ophorte at benytte hans Bistand. Det laa endelig i Sagens

Natur, at Museet tilsidst maatte blive mere end tilstrækkeligt

forsynet med de Fugle, som kunde skaffes fra Omegnen af

Brunsbiittel, og skjondt Woldike har sendt adskillige meget



188

interessante Stykker (hvorom jo allerede den ovenfor omtalte

Turdus atrigularis bærer Vidnesbyrd), blev der dog i Tidsrummet

fra 1821 til 1830 i Museets europæiske Fuglesamling kun optaget

omtrent 150 af de af ham ved Brunsbiittel skudte Fugle, deels

for dermed at erstatte ældre mindre gode Exemplarer, deels for

at faae visse Arter fyldigere repræsenteret; og med hvert fol-

gende Aar blev det selvfolgelig stedse færre af de der forekom-

mende Fugle, som Museet havde directe Brug for.

Det er derfor ikke mere end hvad der tilfulde kan forsvares,

naar jeg siger, at ihvorvel Woldike maaskee nok kunde have

et billigt Krav paa, at de treaarige Engagementer fornyedes,

saalænge han ikke havde faaet anden Erstatning for sin Samling,

havde atter Museet for sin egen Skyld Grund til at onske, at

han maatte opnaae en saadan. Men dette var forbundet med

Vanskeligheder. Woldike var nemlig ved Familieforhold bundet

til Brunsbiittel; han vilde derfor ikke blot have et Embede, men

et Embede i Brunsbiittel, eller ialfald et Embede, som tillod

ham at blive boende i denne lille By. Det blev ham tilbudt at

træde ind i Armeen som Major, men dette afslog han, og saale-

des gik Tiden, indtil han, jeg troer i 1842, fik Toldforvialter-

Posten i Brunsbuttel, hvilket Embede, saavidt jeg veed, var

lonnet med 1700 Rd. og fri Bolig. I den lange Tid, hvorom

Talen er, henvendte Woldike sig gjentagne Gange personligt

til Kongen, foruden at han selvfolgelig sogte Stotte hos Museets

Bestyrelse og hos enkelte indOydelsesrige Mænd udenfor denne.

Men den , som paa hans Anmodning i Reglen maatte forebringe

hans Onsker og tale hans Sag, var min Fader, og ligesom denne

utrættelig udforte dette ikke altid lette eller behagelige Hverv,

saaledes vidste Woldike, at han hos ham stedse fandt trofast

Bistand. Jeg skal til Beviis herpaa afskrive nogle faa FJnicr

af et Par af hans Breve til min Fader; i det forste, skrevet lige

ved Udgangen af Aarel 1821, da han havde faaet Underretning

ora, at der var tillagt ham 600 Rd. aarlig i tre Aar, hedder det:

.... „De har styret min Sag til det gode — eene Dem bar jeg

at takke for min Fremtids Glæde — Himlen skjænke mig en

ligesaa stor Glæde at kunne vise mig Dem erkjendtlig". Re'

andet, fra Efteraaret 1839, slutter saaledes: .... „og for den

Mand, for hvem jeg i hiiieste Grad af Hoiagtelse offrer Liv og

Blod« ....



Videnskabelige Meddelelser
fra

den naturhistoriske Forening i Kjdbenha?n.

1873. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nr. 13—14.

Bornholms Land- og Ferskvands-Bloddyr.

Dr. C. M. Pouhen.

(Meddelt den Ude Januar 1874.)

Medens ^jn af Oen i nordostlig Retning udelukkende indtages

af Granit, slutter sig mod Syd til denne nogle til det cambriske

og siluriske System horende Dannelser af Sandsten, Skifere og

Kalksten, der paa enkelte Punkter naa helt ud til Sydkysten,

Langs den vestlige og sydvestlige Kyst optræder et smalt Bælte

af Sand-, Leer- og Jernstenlag horende til Jura-Formalionen,

og paa denne hviler, navnlig mellem Amager og Stampen samt

mellem Blykoppeaa og Muleby-Aa, mægtige Lag af ældre Gron-

sand. Den ovrige Del af Oen er dækket af ei sandet Jords-

mon, forsaavidt der ikke optræder Flyvesand, som ved den syd-

ostlige Kyst hæver sig til ret anselige Klitter. Jordbunden er

i det Hele taget meget lidet kalkholdig.

Granitens Hoideryg, den saakaldte Hoilyng, en ode og lil-

deels lynggroet Strækning, er lige fra Olsker til Bodilsker i hoi

Grad fattig paa Bloddyr. Mod Kysleo derimod, hvor Graniten

danner lodrette Klipper, gjennemskaarne af talrige Klofter, hvis

Bund og Sider som oftest ere dækkede af Skov og igjennem hvilke

Bækkene finde ADob til Havet, ere Betingelserne for et frodigt

Bloddyrliv ganske anderledes tilstede, og er end Arternes Antal



ikte meget stort, saa optræde de dog i stor Mængde og finde i

Fjeldvæggenes Revner bekvemme Skjulesteder. Skovbestanden er

i disse Dale, ligesom langs med Aalobene i Overgangsforma-

tionens Dalslrog og mellem Hammershuus og Allinge, overalt

sammensat af mange forskjellige Lovtræer, men sjelden sluttet,

og Bogen mangler*). Ogsaa det hoieste Punkt i Granitpartiet,

Almindingen, der er bedækket med udstrakte Skove af Avnbog, Eg,

Birk og Bævreasp, og med Plantninger af Naalelræ og Bog under

forstmæssig Behandling, og som mod Syd og Nord er omgivet

af Moser og sraaa Vandbeholdninger, er forholdsviis rig paa

Mollusker. Granitpartiets mest karakteristiske Former ere

:

Limax marginatus , Arion ater ^ A. rufus^ Hyalinia alliaria^ Helix

rotundata^ H. arbustorum, H. lapicida, H. hortensis, Clausilia

laminata^ CL plicata og Ancytus fluvialilis; medens Hyalinia nitens

Mich. c. var. Helmii Gilb., Helix incarnata og Clausilia ventricosa

ere fundne paa enkelte, Helix hispida, BuUminus obscurus, Pupa

umbilicata, Calyculina lacustris, C. RyckhoUii Norm. samt Pla-

norbis Clessini Westerl. kun paa en eneste Localitet. Heraf ere

Hyalinia nitens Micb. og Planorbis Clessini Westl. nye for den

danske Fauna.

Overgangsformationens Sandsten, som indtager henved IV3

DMiil, synes al være temmelig rig paa Mollusker, især i Om-

egnen af Nexo, hvor Moser, Engdrag og Smaasoer, samt de for

Bornholm eiendommelige smaa Skovlodder, frembyde gunstige

Betingelser. Dette er derimod ikke Tilfældet med de snevre

Dalstrog, der gjennemskjære Overgangsformationens Skifere og

Kalksten. Kun paa et enkelt Sted i Læsaadalen fandtes saa-

ledes paa Graptolithskiferen ved Vasegaard Helix rotundata og

Clausilia bidentata, medens forovrigt kun Helix hortensis, H. arbu-

, Betula alba, Salix capræa i Lavningerne; Acer pla-

TUia parvifolia, Fraximia ^eldor, Quercus

itulits, Corylua avellana, PopiUtta tremida,
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storum^ Succinea putris og alle Bornholms nogne Snegle, med

Undtagelse af Limax lævis, forekom i den fugtige, skovbevoxede

Dalbund. Selv paa Orthoceratitkalken, der er afdækket i flere

Brud, hvoraf et — Limensgade — er forladt for mange Aar

siden, var der ikke en eneste skalbærende Landsnegl at finde,

hverken paa Kalkvæggene, i Spalterne eller under de lost hen-

liggende Kalkstenplader. Formodentlig maa Grunden hertil soges

i Skifernes og Kalkstenenes Jernholdighed, der meddeler sig til

Vandet; thi ogsaa Ferskvandssneglene ere kun tilstede i faa

Arter og ringe Antal i Vandsamlingerne og Vandlobene. — Born-

holms ovrige Formationer have en for ringe Udstrækning og

usikker Begrændsning til her at komme i særlig Betragtning.

De i Morchs „Synopsis Molluscorum Daniæ« (1864) fra

Bornholm anforte Arter, hvorover v. Martens i „Malakozoolo-

gische Blatter« for 1865 har givet en særlig Fortegnelse, ud-

gjore 32. Herfra seer jeg mig dog foranlediget til at drage 3

Arter, Helix ruderata Stud., Pupa avenacea Brug. og Clausilia

dubia Drp.*). Min forste i Sommeren 1868 foretagne Udflugt

til Bornholm forogede betydeligt dette Antal, og de ny tilkomne

jæves sogte den, maa jeg ligeledes j

om, og drister mig ikke til at opfore den, ligesaalidt som Helix

Ilderata, i min Fortegnelse over Bornholms Bloddyr, der, med Unci-

agelse af Planorbis crista og complanatm, kun omfatter Arter, som

?g selv har taget paa Bornholm. — ClausUia dvMa lir]>. ,
'^oxn-

lolm, Liebmann., Morch Syn. Moll. D. p. 31, er ikke den Art. under

ivilken den opfores. De i Kjobenhavns aoologiske Museum beroende

rende af Liebmann paa Bornholm samlede Clausilier hore alle til

llausilia bidentata Str. og to af dem til den storre Form, som



Arter udgjorde en Del af mine Bidrag til Westerlunds ^Fauna

Molluscorum Sveciæ, Norvegiæ <fc Daniæ*. Et otte Dages Ophold

paa Oen i sidste Soramer har bragt dens kjendte Bloddyr-Fauna

op til 72 Arier — foruden mange Afarter — , hvoraf 41 Land-

og 31 Ferskvands-Bloddyr. Af disse ere:

15 Land- og 11 Ferskvands-Bloddyr fælles for hele Oen,

12 — - 9 — særegne for Granitpartiet,

14 — - 11 — særegne for Terrainet uden-

for Granitpartiet.

Slægter.^ der tilhore det ovrige Danmark, men som endnu

ikke ere fundne paa Bornholm, ere Acicula, Amphipeplea^ Aplexa^ Cy-

clostoma, Acme^ Viviparus^ Unio og Dreissena'-^). Bornholms Mangel

paa store Indsoer og de, om end talrige, dog altid smaa Vand-

lob, hvis Bund er opfyldt med Sten og som i Almindelighed

torre ud om Sommeren, forklare tildeels, at Slægterne Unio^ Vivi-

parus og de storre Fa/va(a-Arter savnes. Ligeledes sogte jeg for-

gjæves de for Bogeskovene i Danmark og Skaane saa karakteri-

stiske Former, Hyalinia pura Aid., B. crystallina Mull., Helix

lamellata Jeffr., H. aculeata Mull., Pupa edentula Drp., P- sub-

siriata Jeffr. og P. pusilta Miill.; men Skovene paa Bornholm,

) Ifolge Westerlunds «Exposé Critique des Mollusques« (1871) tiar

Oland 47 Arter af Land- og 31 Arter af Ferskvands-Bloddyr; Gotland

resp. 51 og 26 Arter. Hver af disse Oer er altsaa rigere paa Land-

nelse begunstigede stærke Udvikling af Slægten Fupa, som denne

Overvægt skyldes. Bornholm mangler saaledes Pupa avenacea, costu-

lata, edentula, substriata, alpestris, pusilla og angustior, der findes paa

begge de svenske Oer, samt P. minutissima , der er særegen for Got-

land. Clauailia plicata, der paa Bornholm er saa almindelig, er i

Sverrig indskrænket til en eneste meget begrændset Localitet paa

Gotland, og paa begge de nævnte svenske Oer mangler Clausiha

Slægterne AmpJiipeplea, Cyclostoma, Acme, Viviparus, Unio, Dremena

og desuden Slægten Ancylus; Oland endvidere Slægterne Aplexa,



med Undtagelse af Almindingens, have ingen betydelig Udstræk-

ning og savne alle del tætte Lovdække, som er eiendommeligt

for Bogeskoven,

Limax Lister.

1. L. cinereo-niger Wolf. Almindingen, Dynddalen, Bobbeaa-

dalen og Læsaadalen.

2. L. agrestis Lin. Almindelig paa dyrkede Steder.

3. L. lævis Mull. Paa Ror og under Træstykker ved den ud-

torrede Molledam ved Stampen, Syd for Ronne.

4. L. {Lehmannia) marginatus Miill. Paa Graptolithskiferen i

Læsaadalen og iovrigt almindelig udbredt over hele Oen.

o. A. ater Lin. Almindelig over hele Oen.

Var. A. albus Lin. Almindingen, Læsaadalen.

6. A. rufus Lin. A. fuscus Morch Syn. Moll. Dan. p. 11.

Almindelig.

Var. A, melanocephalus Faure-Biguet. — A. dnctus MuiL

var. 1. Morch Syn. Moll. Dan. p. 11. — Læsaadalen.

Vitrina Darparnaud.

7. r. pellucida Miill. Jeg har kun taget den ved Saltuna; men

den vil formodentlig vise sig at være hyppig, naar den kan

soges om Efteraaret eller Foraaret.

Hyalinia Agassiz.

8. H. alliaria Miller. Kun bemærket paa Granitpartiet, men

der almindelig; Ovnene ved Jons Kirke, Helligdommen og

Randkleven i Ro Sogn, Gamle Borg paa Almindingen o. fl. St.

9- H, nitiduta Drp. Hammershuus, Helligdommen i Ro Sogn.

iO. H. nitens Michaud. — Helix nitens Mich. i Dupuy Hist. nat.

des Moll. p. 234, t, XI, f. 2. — Rossmassler Iconogr. Vil
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—VIII, p. 35, f. 525. — Zonites nitidulus, var. 1. nitens

Jeffreys Brit. Conch. I, p. 163. Almindingen, Dynddalen.

Var. Helmii Gilb. — Helix Helmii Gilbertson (M. S.) i

Gray-Turton Manual, p. 173, f. 636*. — Hyalinia HetmU

Morch Synops. Mol!. Dan. (1864), p. 13. — Zonites niti-

dulus Drp. var. 2. helmii Jeffreys Brit. Conch, I, p. 163;

Westerlund Fauna Moll. Svec. Norv. Æ Dan. p. 45 & 598.

Henved 20 Exerapiarer i Jordoverfladen, under Hassel-

buske, ved Lille Borg paa Almindingen, hvor den forekom

ublandet med Hovedarten. Kanegaard Skov, Knudsker

Sogn, d enkelt Explr. — De udvoxne Exempl. maalte:

Diam. 9, alt. 4*2 mm.

Den af mig ved Lille Borg tagne Varietet stemmer fuld-

stændig overens med Figuren af H. Helmii Gilb. i Tur ton s

„Manual*, og har den samme gjennemsigtige, gronlig-hvide

Farve. Jeffreys optager saavel Michauds Art som H.

Helmii Gilb. som Varieteter af Hyal. nitidula Drp. og be-

mærker, at de kun afvige fra hinanden ved sidstnævntes

„pearl-white colour". Det er ogsaa udenfor al Tvivl ,
at

H. Helmii G. er identisk med H. nitens Mich.j men denne

adskiller sig dog væsentligt, i fuldt udvoxne Exemplarer,

fra H. nitidula Drp. ved den stærke Udvidelse af den sidste

Vinding henimod Mundingen og den deraf folgende eien-

dommelige hurtige Udvidelse af Navlen, ved den nedtrykte og

ægformig udvidede Munding og den i Peripherien indbug-

tede Yderlæbe.

li. H. hammonis Strom. Curdts Lund ved Ronne; Mose ved

12. H. fulva Mull. Almindingen; Curdts Lund ved Ronne.

13. H. nitida Miill. Kun bemærket i den sydlige Deel af Oen;

Mose ved Kannikegaarden, Læsaadalen, Stampen og Curdts



Helix Linné.

14. H. rotundata Miill. Almindelig over hele Oen, især dog

paa Granitpartiet.

15. H. pygmæa Drp. Skov ved Amager.

16. H. pulchella Miill. Arnager paa Kalkstenen; Curdts Lund

17. H. costata Miill. Mose ved Kannikegaarden i Nærheden af

Nexo.

18. H. hispida Lin. Kun bemærket i Dynddalen, hvor den fore-

kommer sparsomt paa Bladene af Allium ursinum Lin., der

overalt bedækker Dalbunden.

19. H. strigellu Drp. Skove ved Kannikegaarden ved Nexo;

Lille Borg paa Almindingen.

20. H. incamata Miill. Paa Oslsiden, i Dynddalen og ved

Store Fos.

21. U, fruticum Miill. I Smaaskovene ved Kannikegaarden,

Seiersgaard Skov ved Ronne, Lille Borg paa Almindingen

o. fl. St., overalt med Baand.

22. H. arbustorum Lin. Den almindeligste Snegl paa Granit-

partiet fra Hasle til Svanike og paa Almindingen, især i

Ekkodalen, dog ogsaa i den sydlige Deel af Oen.

Var. morbosa albina Rossra. (Icon. I, p. .57) tog jeg ved

Haramershuus.

23. H. lapicida Lin. Ligeledes meget almindelig paa Graniten

fra Hasle til Svanike, saaveisom paa Almindingen; derimod

ikke bemærket i den sydlige Deel af Oen.

24. H. nemoralis Miill.

1) carnea fasciata: 0.0.3.0.0 hyppigst.

2) lutea fasciata: 1.2.3 4.5, iS.H, 0.0.3.0.0.

3) virescens, sutura alba, fasciata: 0.0.3.0.0.

Kun taget i Haver ved Ronne, hvorfra den er meddelt

mig af Hr. Skolelærer Hjort. Selv har jeg ikke seet den

noget andet Sted paa Bornholm, og da den selv ved Ronne

er indskrænket til enkelte Haver, hvor den især synes at



holde sig til gamle Buxbomhækker, er det sandsynligt, at

den i en senere Tid er indfort dertil.

25. H. hortensis Miill. Almindelig over hele Oen, dog især paa

Graniten.

i) flava vel citrina. a) unicolor^ b) fasciata: 1.2.3.4.5,

1:3.3.4.5.

2) fasciis transparentibus.

3) mimr Jeffr., fasciata: 1.2.3.4.5. Diam. 14—17 mm.,

alt. 9-10 mm.

Varieteten 3 paa Amager-Kalken ved Amager. Kjod-

farvede Varieteter, der ere saa hyppige paa Sjælland og Halv-

oens Ostside, hvor H. nemoralis forekommer i Selskab med

H. hortensis^ bemærkedes ikke paa Bornholm.

26. H. pomalia L. Talrig i Haven ved Kannikegaarden, hvortil

den efter Eierens Meddelelse er indfort fra Rjobenhavns

Vold for c. 20 Aar siden.

Biiliminas Ehrenberg.

27. B. obscurus Miill. Kun bemærket paa Almindingen, hvor

den ikke er sjelden.

28. C. lubrica Miill. Almindingen, Kannikegaarden; Ronne

(Hjort og Budde-Lund).

Var. minima Siemaschko. Curdts Lund ved Ronne.

Pupa Draparnaud.

29. P. umbilicata Drp. Saavel Hovedarten, som Varieteten alba

Jeffr., under Sten i Ovnene ved Jons Kirke, Syd for Ham-

30. P. muscorum L. 1 Mosen ved Kannikegaarden forekommer

den sammen med Var. a. unidentala Pfr. og Var. b. pra-

tensis Clessin — Westerlunds Fauna Moll. p. 243. Nord

for Ronne (Budde-Lund).



P. pygmæa Drp. Mosen ved Kannikegaarden.

Var. quadridens Westl. Fauna Moll. p. 262.

ved Færske So ved Nexo.

P. antivertigo Drp. Mosen ved Kannikegaarden,

Balea Prideaux.

B.perversa Lin. Gjæslgivergaardens Have i Roi

gj'erdet i stor Mængde efter Regn. Gamle Borg paa

dingen.

Clausilia Draparnaud.

C. laminata Mtg. Almindelig over hele Granilpa rtie

C. bidentata Strom. Almindelig over hele Oen. Var. 1.

septentrionalis Schmidt, ved Hammershuus. Var. 2. subrugosa

Westerl. Faun. Moll. p. 222. Paa Murene af Gamle Borg

paa Almindingen og paa Graptolilhskiferen ved Vasegaard i

Læsaadalen.

C. ventricosa Drp. Sjelden; Gamle Borg paa Almindingen,

1 enkelt Exempl. ; imellem Gudhjem og Allinge.

C. plicata Drp. Den almindeligste af Slægten paa Born-

holms Granitparti; Almindingen, Store Fos, Bobbeaadalen,

Dynddaleo, Jons Kirke o. fl. St. Var. 1. implicata Westerl.

Faun. Moll. p. 201, ved Jons Kirke og Store Fos.

Saccinea Draparnaud.

S. putris L. Temmelig udbredt; Blykoppeaa ved Ronne,

Vallensgaard Mose, Hammeren o. 0. St.

Var. trianfracta Da Costa. Egnen Syd for Ronne indtil

Amager; Aspegaard ved Læsaadalen.

S. Pfeifferi Rossm. — Var. etongata Hartm. Stranden ved

Ronne; Mose ved Kannikegaarden.

Var. ochracea De Betta. Færske So ved Nexo.

S. oblonga Drp. Mose ved Kannikegaarden.

CarjchiniB Muller.

C. minimum Miill. Ronne (Hjort); Stampen Syd for Ronne.



Limnæa Lamarck.

42. L stagnalis Linn. Leerkulerne ved Ronne o. fl. St.

43. L. paluslris Lin. Var. fusca Pfr. Dammen i Sandsten-

brudet ved ^exo; Færske So ved Nexo.

44. L. truncatula Mull. Groft i Vallensgaard Mose.

Formå « major^ testa rimata, atra, crassiuscula, anfr. 6,

peristomio roseo-labiato, long. 10—12, ap. 5— 6 mm. longe

I den næsten udtorrede Vandbeholder paa Flanimershuus.

Formå ^ microstoma Drouet. I en Torvegrav ved Kannike-

gaarden og en Dam Vest for Aakirkeby.

45. L. auricularia Lin.

Formå « normalis Kobelt Malacoz. Biatter 1870, p. 151, f- 1-

—
/S ventrosa Hartm. ibid. f. S.

— r obtusa Kobelt, ibid. f. 6.

Paa Grusbund og Sten i den paa andre Mollusker og

paa Vandplanter meget fattige Hammer So.

46. L. lagotis Schrank — Westerl. Faun. Moll. p. 333. — L.

vulgaris Kobelt Malacoz. Bialt., 17 B., p. 159, f. 9.

Formå « baltica (Lin.) Nilss. Hist. Moll. Su. p. 261.

Paa Ulva i Stranden ved Hasle.

Formå /S auricula Wesll. Faun. Moll. p. 335. Leerkulerne

ved Ronne.

47. L. ovata Drp. Paa Bornholm den hyppigst forekommende

Limnæa; den findes overalt ved Kyslerne, imellem Ulva og

Tang, og i enhver lille Vandbeholdning, som Bolgeslagel

frembringer paa Klipperne.

Forraa typica. — L. ovata Kob. Mal. Bl. 17 Bd., p. 163,

f. 11. Dammen i Sandstenbrudet ved Nexo, Stampen ved

Forraa a succinea Nilss. Hammer So; i smaa Vandpytter

paa Strandklipperne ved Gudhjem.

Formå /S succineæformis Lindstrom. Wesll. Faun. Moll.

p. 340. I Vandpytter ved Stranden, Gudhjem.



Formå y inflata Kobelt Mal. Bl. 17 Bd. p. 164, f. 12;

long. 26, diam. 20 mm.; long. apert. 18, lat. 12 mm. Dam-

men i Sandstenbrudet ved Nexo og Færske So ved Nexo.

48. L. peregra Mull. Dam i Cementbrudet ved Risaa; Dam ved

Aspegaard.

Physa Draparnaud.

49. P. fontinalis Lin. Læsaa i Nærheden af Limensgade; Byaa

ved Riinne (Budde-Lund).

Planorbis Guettard.

50. PI. corneus Lin. Vailensgaard Mose o. fl. St.

Var. ammonoceras Westl. Faun. Moli. p. 371. PL Norden-

skjoldii Bourgt. I Overgangsformationens Aalob; Leerkulerne

Var. pumila Horch. Syn. Moll. Dan. p. 48. Diam. 16,

alt. 6 mm. I stor Mængde i en med Chara opfyldt Dam i

Nærheden af Aspegaard ved Læsaaen, hvor ingen af de

fuldvoxne Exemplarer roaalte udover den anforte Storrelse.

ol. PI. umbilicatus Miill. Almindelig i Smaasoerne paa Almin-

dingen og i Færske So ved Nexii.

52. PI. rotundatus Poiret. Grofter i Vailensgaard Mose.

53. PI. contortus Lin, Almindelig; Skovsoer paa Almindingen,

Leerkulerne ved Ronne og Færske So ved Nexo.

54. PL albus MUH., formå milen Westl. Exp. Crit. des ifoll.

p. 131. Skovsoerne paa Almindingen, Færske So ved Nexo

55. PL glober Jeffr. Dammen i Sandstenbrudet ved Nexo og

Færske So.

56. PLcrista Lin. Bornholm (Benzon), efter Morchs Syn. Moll.

Dan. p. 54.

57. Pi. complanatus Lin. Bornholm (Benzon), efter Morchs Syn.

Moll. Dan. p. 54.

58. PL iSegmentina) nitidus Mull. I en lille Dam imellem

Aakirkeby og Vailensgaard.



59. PI. {Segmentina) Clessini Westerlund Faun. Moll. Sv. Norv.

Æ Dan. p. 613. Imellem Vallensgaard og Vallensgaard Mose

i Veigroften, i Selskab med Pisidium milium Held. og Pisid.

obtusale C. Pfr.

Ancylas Geoffroy.

60. A. fluviatilis Miill. Den findes i alle Bornholms smaa Aalob

med stenet Bund; da disse i Almindelighed torre ud om

Sommeren, maa den allsaa kunne leve i længere Tid uden-

for Vandet.

Var. depertita Dupuy. Ancylus deperditus Dup. hist.

Moll. 18-51, p. 494, t. 26, f. 4. — Paa Stene, i Byaaen ved

Ronne (Hjort).

Acroloxus Beck.

61. A. lacustris Lin. Groft i Vallensgaard Mose.

ValTata Muller.

62. F. crislata Miill. Groft i Vallensgaard Mose; Færske So

ved Nexo.

Bitliyiiia Gray.

63. B. tentaculata L. Almindelig i Oens sydlige Deel; Ronne,

Aspegaard.

Var. excavata Jeffr. Færske So ved Nexo.

Hydrobia Bartm.

64. B. stagnalis Baster. Almindelig imellem Conferver ved

Bornholms sydostlige Kyst, f. Ex. ved Nexo.

N. fluviatilis Lin. Var. littoralis Lin. I stor Mængde paa

Sten i Strandbredden ved Nexo, paa Klipperne ved Gud-

hjem, Helligdommen og Hammeren; i Bækkene findes der-

imod ingen Neritina.



Sphærium Scopoli.

66. S. comeum L. Færske So ved Nexo.

Calycullna Clessln.

67. C. lacustris Miill., var. dupplicata Cless. — Weslerl. Faun.

Moll. p. 519 og 521. — I den halvt udtorrede Vandbeholder

paa Hammersliuus og i en Dam tæt Nord for Ruinen.

68- C. Ryckholtii^OTmsindf var. stricta, Sphærium strictum^orm. *).

I en lille Dam Vest for Aakirkeby, nær ved Veien til Ronne.

Pisidiom C. Pfeiffer.

69. P. pallidum Jeffr. — Westl. Faun. Moll. p. 539. Dam ved

Aakirkeby, i Selskab med foregaaende Art.

70. P. mUium Held. = P. arcæforme Malm. Dam ved Aakirkeby

med foranstaaende Art; Groft i Vallensgaard Mose og Færske

So ved Nexo.

71. P. obtusale C. Pfr., var. umbonata Cless. Groft i Vallens-

AnodoDta Cuvier.

72. A. cygnea L,, var. lingva Yoldi. Morchs Syn. Moll. Dan.

p. 83. Kræsmose.

A. cellensis Ktist, non Gmel. Morchs Syn. Moll. Dan.

p. 85. — Hasle Mose (L. Jacobsen).

A, helvetica Bourgl. Morchs Syn. Moll. Dan. p. 87. —
Bornholm (Rothe).

A. subponderosa Dupuy Hist. natur, des Moll, p. 607,

tab. XVII, f. 14. Long. 170, alt. 80 mm. - Meget talrig

i den nu udtorrede Molledara ved Stampen, Syd for Ronne

(1873).

erholdt denne Vari



Ichthyographiske Bidrag.

I. Nogle nye eller mindre fuldstændigt kjendte

Pandsermaller, især fra det nordlige Sydamerika.

(Meddelt den 14de Januar 1874.)

(Hertil Tab. IV.)

Ur. Gunther har bemærket om Chætostomus-Arierne^ at de

hore til de mindre vel kjendte og mindre talrigt i Museerne

repræsenterede Former; at de for det meste have en lokal Fore-

komst, og at man derfor maatte vente betydelige Tillæg til den

allerede ikke korte Fortegnelse over de bekjendte Arter. I de

ti Aar, som ere fulgte paa Udgivelsen af .5te Bind af ^Catalogue

of Fishes in the British Museum", er der da ogsaa i Virkelig-

heden bleven beskrevet ikke mindre end 12 nye Arter af denne

ene Slægt, og af den storre Gruppe indenfor Mallefamilien, hvortil

Pandsermallerne hore og hvoraf de udgjore Hovedmassen —
Siluridæ proteropodes Gth. — er den samtidige Forogelse at

Artsantallet ikke mindre end 40, eller ^/j af det hele tidligere

med nogenlunde Sikkerhed bekjendte Antal (c. 100).

Det træffer sig saa, at der blandt de 8 Arter af Chætostomus.

som vort Museum*) for Ojeblikket besidder, er ikke mindre end

1 Indtil fuldstændige Kataloger over Museets Fiskesamling foreligge.

kan det maaske have sin Interesse for Museets Venner at vide, hvor

meget eller hvor lidt Museet besidder af et Par storre Fiskefamilier.

Af Si lu rider har der i alt foreligget mig til Undersogelse c.

600 Explr., horende til c. 150 Arter af 50 Slægter; deraf ere c. 390

Exemplarer definitivt indlemmede i Samlingen, Resten udrangeret



3 hidtil ubeskrevne Arter fra en bestemt Egn af Sydamerika,

nemlig fra Venezuela, hvorfra de til forskjellige Tider ere

indsendte af Forskjellige; dertil knytter sig naturligt Beskrivelsen

af en ny Art af den nærstaaende P/eco«tomM«-Slægt fra den samme

Egn samt en formentlig ny Chætostomus-Art ^ der har været

her i Museet i mange Aar og ligesom flere af de forst for kort

Tid siden af Giinther (Proc. Zool. Soc. 1868) beskrevne Arter

hidrorer fra de ældre hollandske Indsamlinger i Surinam. Jeg

vil dertil knytte nogle Bemærkninger om de paa Oen Trinidad

som Dubletter. Af hine c. 390 Exemplarer hidrore 222 fra det konet-

lige naturhistoriske Museum (110 Arter), 78 (51 Arter) fra det tid-

ligere Universitets-Museum (foruden hvad der blev tilbage i .Studie

og Forelæsningssamlingen.), 26 (19 Arter) fra det tidligere physiolo-

giske Museums Fiskesamling og 63 (29 Arter) fra Galathea-Expedi-

tionen. Det hele af en enkelt Mand (Prof. Reinhardt) til Museel

deels paa denne Expedition, deels fra hans to sidste Rejser i Brasilien

tilforte Materiale af Silurider er 244 Individer, tllhorende 50 Arter. — Et

Artsantal af c. 1 50 Malleformer kan dog egenlig iklte ansees for stort:

om saadanne af min Forgænger, afd. Prof. Kroyer. Af et Udvalg

f disse nye Arter roeddeles her og i en folgende Artikel Besltrivelser

Forbindelse med Bemærkninger om Arter, der trænge til ny Beivs-

Forbeholdende mig at fortsætte denne Statistik ved Lejlighed,

det kongelige Museum . .

. 321 Expli

. 151 -
det physiologiske Museum . 28 —
Gaiathea-Samlingen .... . 47 —
uskfiske (Hajer, Rokk er og Ha
e, 588 Nummere af 157 Arl:er, hvoraf

Lniversitets-Museet .... 234 Explr.

det kongelige Museum. . . 278 —
det physiologiske Museum 25 —
Galathea-Samlingen 51 -
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foretommende Pandsermaller og slutte med Beskrivelsen af en

ny Slæglstyp af denne Gruppe, hvis nærmere Hjemstavn jeg dog

desværre ikke kan oplyse, skjondt jeg finder det rimeligst, at

den maa have hjemme et Steds i det nordlige Sydamerika.

1- Cfaætestomus gymoorhynchus (Kner).

Syn. Bypostomus Karstenii Kroy. (in shed.*).

Der foreligger tre Exeraplarer af denne Art fra Puerto

Cabello, de to Hunner (5 og 5'/2 Tomme lange), den tredje

en Han (c. 7 Tommer); denne sidste og den ene Hun ere

hjembragte af daværende Skibslæge, nuværende Professor V.

Prosch. Hunnen er allerede i 1854 beskreven af Kner, lige-

ledes efter Exemplarer fra Puerto Cabello; Hannen har

derimod hidfil været ubeskreven.

Med Hensyn til Kners Beskrivelse af Hunnen bemærkes

kun, at Ojehulens Gjennemsnit indeholdes 4 Gange i dens Af-

stand fra Snudespidsen, og at der af de gemsehornsagtige

Mellemgjællelaags-Torne tælles 8—12 storre foruden de allerforrest

siddende, endnu uudviklede. De Smaatorne, som bedække

Halens og Kroppens Hudskjolde, ere meget fine, naar undtages

de forholdsvis store, der sidde i Skjoldenes Bagrand; Tornenes

Ordning i Rækker er, som sædvanligt, tydeligere nedad mod

Bugen end opad mod Ryggen. Underlæbens Rand er glat

(uden Takker). Gattet ligger under den sidste Rygfinneslraaie.

Halen er mere skæv end man af Kners Ord (-fast senkrecht

Jeg anforer dette

!

Manuskiriptnavn, fordi det allerede (er anfort i Kners

ogSteindachne r s Afhandling om Mellem -Amerikas Fiske i .Abhandl.

d. bayer. Akad. d. Wiss.-'. X, S. 61 (1

1 Kroyerske iirt kun hidrorer fra Professor Kners

Besog her i Kjobenhavn '1863, 1 bedre forstaa

erkjendt dens OverenssK se med den Kner'ski3 Art (.Denkschr.

d. Akad. d. Wiss. Wien 1854, Bd. VII, S. 275).



abgestutzt") skulde formode. Begge Exemplarer ere morke,

næsten sorle, uden al Aftegning.

Hannen afviger fra Hunnen derved, at Hovedets forreste

Deel er nogen lige til Næseborene og besat med c. 30,

tildels meget lange, tykke og grenede Hudflige eller

Tentakler, som dels ere stillede i en Halvkreds langs Hove-

dets Rand, dels danne en tæt Række midt nedad dets Overside.

Ojehulens Tvermaai indeholdes over 3 Gange i deres indbyrdes

Afstand, c. o Gange i deres Afstand fra Snudespidsen ; Hovedets

Længde (til Isseskjoldets Bagrand) kun 2-/."j Gange i hele Legemets

{Halefinnen ikke medregnet). De Gemsehorn lignende Mellem-

gjællelaags-Torne ere c. 13 i Tallet og ikke saa lidt storre end

hos Hunnen; den længste halv saa lang som Panden er bred

mellem Ojehulerne. Uagtet Rygfinnen ligesom hos Hunnen er

mere hoj end lang, er dens forste Straale (Pigstraalen) dog

kortere end Hovedet er bredt. Medens den forste Straale (Pig-

straalen) i Hunnens Brystfinner naaer til eller kun lidt ind paa

Bugfinnerne, naaer den hos Hannen til disses halve Længde og

overgaaer Fiskens Hoved (maalt som ovenfor) lidt i Længde; den

er tilmed af en meget kraftigere Bygning end hos Hunnen og

tæt besat med korte, men temmelig tykke Smaapigge. Baade

Bugfinnerne og Gatfinnen ere forholdsvis længere end hos Hunnen,

men de forste naae dog heller ikke hos Hannen længere end om-

trent til Midten af Galfinnen, naar denne er lagt ned.

Efter det Kjendskab, vi nu have til Venezuelas Chæt. gym-

norhynchus i sin dobbelte Skikkelse, vilde det ikke være uberet-

tiget al opkaste det Sporgsmaal, om denne Form er forskjellig

som Art fra Ch. cirrhosus Val., der synes at være ualmindelig

^idt udbredt i Sydamerika (Buenos Ayres, Rio Janeiro, Malo-

Grosso, Guyana, Rio Chagres), forudsat at det virkelig er samme

Art man har fundet paa alle disse forskjellige Steder; Giinthers

fieskrivelse (Cat. V, p. 247), efter Exemplarer fra Guyana, vilde*)

' iiortseet fra Antallet af Skjolde mellem Gal- og Halefinnen, der iiæsleii

aldrig angives aldeles rigtigt i Artsbeskrivelserne, fordi man ikke

iiOjagligt nok har talt de uparrede Smaaskjolde ved Haleflnnens Grund.
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ganske kunne passe paa den foreliggende Han; derimod er der

den Forskjel mellem Hunnerne, al Tentaklerne paa Hovedet

ganske mangle bos Cn. gymnorhynchus , hvorimod Hunnen af

Ch. cirrhosus har nogle faa. Ifolge Kner skal Skjoldenes Torn-

beklædning desuden være finere, mere flojelsaglig hos Ch. gym-

norhynchus., og man vilde af Kners omstændelige Beskrivelse af

Ch. cirrhosus (efter Individer fra Mato Grosso) kunne udpille flere

andre Sraaaforskjelligheder, uden dog at have fuld Vished for

deres Fasthed. Om den i Rio Chagres i Mellem-Amerika

forekommende Form sige Kner og Steindachner (1. c. p. 61),

at den ganske svarer til den brasilianske Ch. cirrhosus med den

ene Undtagelse, at Næseborene ligge noget nærmere ved Ojnene;

Afstanden er her nemlig kun = 1 Ojetvermaal, hos den brasi-

lianske oflest l'/o. Naar de tilfoje, at hos „Ch. Karstenii Kr."

er den endog kun Vo, da er dette ganske rigtigt og gjælder om

begge Kjon, men er allerede anfort i Kners Beskrivelse af

Hunnen af Ch. gymnorhynchus.

2. Chætostomus Stannii (Kroy).

Uypostomus Stannii Kr. (in s hed.).

Typen for denne hidtil ubeskrevne Art er et 7^h Tomme

langt Exemplar fra Pu e rto Cab el lo; det kongelige Museum har

i sin Tid faaet det ligesom foregaaende Art fra Prof. Sta n nius,

der atter havde dem* fra Karsten. Et Forhold, hvorved den

straks vil kunne gjenkjendes mellem alle hidtil kjendte Arter, er

at Mellemgjællelaagets Bevæbning er reduceret til

Hovedet er bredt og blodt afrundet til alle Sider, uden

Kjole eller Kamme noget Steds; dets storste Hojde er lig med

Næsegrubernes Afstand fra dets Forrand; dets Længde (maalt

til Isseskjoldets Spidse) mindre end dets storste Brede og lig

»,4 af Totallæogden (til Halefinnens Bugt). I den forbenede Deel

af „Hjælmen" ere Sommene mellem Skjoldene vanskelige at
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rundt, i en Brede af c. 5 Linier, er — efter en noget uregel-

mæssig Grændselinie — aldeles blod og uden Forbeninger; det

samme gjælder om Overlæben og hele Bugfladen lige til Gat-

finnen. Mundspalten er bred, Tænderne megel talrige (c. 150 i

hver Kjæbehælvte), Underlæbens Rand tydelig rundtakket, Skæg-

traadene4Mm. lange. Ojnene ere meget smaa, deres Tver-

maal (5 Mm.) Vs af deres indbyrdes Afstand, ^h af deres Afstand

fra Snudespidsen og Vg af hele Hovedets Længde. Den bl 6de

Qgja

men stærke Beenkroge. Rygfinnens Længde er ubetydelig

storre end dens Hojde og lig med Afstanden mellem dens sidste

Straale og Enden af HudGnnen. Der er 6 (5 -f 1) Skjolde

mellem denne og den egenlige Rygfinne, d. v. s. 5 Par og 1

uparret (Hudfinnepigstraalens Stotteskjold). Brystfinnens Pig-

straale (der nærmest ved anden Straale har en Række opstaaende

Smaatorne) naaer næsten I/3 ind paa Bugfinnerne, som igjen naae

til Gatfinnen. Halefinnen er ikke stor, men kjendelig skæv. Krop-

skjoldene ere tæt dækkede med Smaatorne, som ikke ere ord-

nede i Rækker og ikke kjendelig storre i Skjoldets Rand end

andet Steds. Der er 23 Sidelinieskjolde foruden Halefinnens

Stotteskjolde. Straaletallet er D: 1.8; P: 1.6; V: i.o; A: 6;

C: 1.14.1. Exemplaret viser nu ingen Aftegning.

Diagnosen kunde vel affattes saaledes :

Chcetostomus Stannii (Kr.). Caput latmn, parte anieriore

» interoperculares perpaucæ {5—4), brevu

i dor$ales 9. Long. ?V« unc. Bah. ir.

Denne Art opstilles paa en af Hr. Schibbye i Valencia

nezuela) hjemsendt lille Pandserroalle (3^3 Tomme lang).



At Ansigtets forreste Deel er nogen

takler, har den tilfælles med den foregaaende Art og med Hunnen

af den næstforegaaende; ved Rygfinnens Straaletal fjerner den

sig fra Ch. Stannii Kr.

Hovedet er nedtrykt, uden alie Kjole eller Kanter, dets

Længde ikke storre end dets storste Brede, knap I/3 af Legemets

Længde og */4 af Totallængden (o: Halefinnen medregnet). Det blod-

hudede Parti naaer hojere op paa Hovedet end hos Ch. gymnorhynchus,

nemlig til midtvejs fra dets Rand tilOjnene. Disse ere smaa;

deres Tvermaal indeholdes rigelig 2 Gange i deres indbyrdes

Afstand, 8 Gange i Hovedets hele Længde. De paa Mellem-

gjællelaaget siddende Pigge ere — maaske paa Grund af

Individets Ungdom — kun faa (7— 8) og korte, ikke eller

kun lidet krogede; de, der sidde paa selve Gjællelaagsbenet,

ere næsten lige saa store. Underlæbens Rand er tydelig rund-

takket, Bughuden som sædvanlig hos Chætostomerne fuldstændig

nogen. Rygflnnens Længde er ubetydelig storre end dens Hojde

og end dens Afstand fra Hudfinnen. Brystfinnerne naae rigelig

til Bugfinnerne, disse til den lille Gatfinne; Pigstraalen i Bryst-

finnerne er tyk, især udadtil, og kortere end Hovedet; foruden de

sædvanlige Asperiteter har den langs med sin ovre Inderrand en

tydelig Række af Krogtorne. Halefinnens Skævhed er tydelig. Der

tælles 6 (o-M) Skjolde mellem Rygfinnerne, 13 (9 -H 4) bag-

ved Gatfinnen. Straaletallet er D: 1.7; A: 1.4 etc. Smaatornene

paa de temmelig ru Kropskjolde tiltage jevnt i Storrelse, saa at

de yderste ikke ere meget storre end de andre; deres Ordning

i Rækker bliver som sædvanlig utydelig opad mod Ryggen. Del

er især paa Hovedet og Rygfinnen lydeligt, at Tegningen har

beslaaet i talrige fine lyse Pletter paa mork Grund;

Halefinnen viser Spor til et Par mcirke Tverbaand parallelt med

dens skæve Bagrand.

Ch. nudirostris Ltk. Caput depressum^ parte anteriore

moUi, nuda, absque tentaculis', oculi minuti octavam partern capitts

longitiidinis æquantes', labrum inferius crenulatum; sptnæ interoper'



cularibus i

Venezuela.

4. Chætostomus macrops Ltk.

Jeg vilde have henfort denne Art til Ch. megacephatus Gthr.

(P. Z. S. 1868, p. 232), dersom ikke Ojnene hos denne havde

været betydelig mindre („mere end det halve af Mellemrummet

mellem Ojehulerne« og I/5 [her */4] af Hovedets Længde), Bor-

sterne paa Mellemgjællelaaget betydelig længere (V4 af Hovedets

Længde, naaende bagtil til Roden af Brystfinnerne), Rygfinnen

hojere (end lang); til „lodrette Tornerækker« paa Kropskjoldene

sees heller ikke noget. Mindre Vægt lægger jeg paa, at der

hos Ch. macrops er 5 og ikke 6 Skjolde mellem Rygfinnen og

Hudfinnen, deri medregnet Stotteskjoldet ved Grunden af sidst-

nævntes Pigstraale, og at der er 9 Par Bugskinner mellem Gat-

finnen og Halefinnen foruden en Række (4) uparrede Smaaskjolde

ved sidstnævntes Grund, af hvilke den sidste dog som sædvanligt

allerede næsten har Karakteren af en Finnestraale og maaskee

ikke burde medregnes. At Bryst- og Bugfinnerne ere forholdsvis

l>dt kortere hos Ch. macrops., kan bero paa en Forskjel i Kjon

eller Alder, da Gunthers Exemplar var */5 længere end det

foreliggende, hvis Totallængde er 5 Tommer. Ligesom Ch. mega-

cephalus hidrorer det foreliggende Exemplar fra de ældre bol-

landske Samlinger og er uden Tvivl fra Surinam.

Hovedet er ikke nedtrykt, snarere hojt; dets storste

Hojde lig Afstanden fra Ojehulens til Hovedets forrand; dets

Længde (til Isseskjoldets Spidse) storre end dets Brede og over

*/3 af hele Længden (uden Halefinoen), men lig med Afstanden

fra Isseskjoldets Spidse til Rygfinnens sidste Slraale. Ojnene

'jg med deres indbyrdes Afstand (Pandens Bredej.
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Ojehulernes ovre Rand danner en stærkt

fremspringende Vold paa hver Side af den flade, svagt

hvælvede Pande, som fortsætter sig i Skikkelse af en lav afrundet

Kjol til Snudespidsen, medens de fra Ojehuleranden udsprin-

gende lave Forhojninger danne to dermed parallele afrundede

Kanter mellem Forhovedets Ryg- og Sideflader. Isse- og Nakke-

skjoldene ere flade, og der er ingen Kjole hen ad Kropskjoldene.

Hovedet er skjoldklædt lige til Randen; derimod er

der ingen Hudknogler i Overlæben, og hele Bughuden er blod

og aldeles nogen lige til Gatflnnen; Underlæben er svagt kre-

nuleret, Skægtraadene yderst korte; Tændernes Antal temmelig

stort (c. 40 i hver Kjæbehælvte). Mellemgjællelaaget bærer c. 20

kortere og længere (de længste 4 Mm. lange), i Spidsen krogede

Borster foruden nogle kortere foran ved deres Grund. Hvert af

Kroppens Skjolde bærer indtil 15 vifteformigt ordnede Rækker af

Smaatorne. Rygflnnens Længde er lig dens storste Hojde (d. v. s.

Længden af dens forste Straale); dens ovre Rand har en dyb

Bugt, hvis dybeste Deel ligger mellem 4de og 5te Straale; Af-

standen mellem Rygfinnerne er lig med Længden af den sidste

Straale i forste Rygfinne. Brystfinnerne naae et Stykke (V4) ind

paa Bugfinnerne, disse igjen ind paa Gatfinnen, der, lagt ned,

naaer over 6 Bugskinner. Halefinnen er meget skæv, dens nedre

Flig I/3
til ^/4 længere end den ovre. Straaletallet: D: 1.7;

P: 1.6; V: 1.5; A: 5; C: 1.14.1. Morkere Tverbaand ere

endnu tydelige paa Finnerne (Halefinnen og de parrede Finner);

paa Rygfinnen antager Tegningen en mere uregelmæssig Karakteer.

(Fra de samme hollandske Kilder hidrorer en Pandsermalle,

som jeg maa ansee for identisk med den af Gu nt her paa det

anforte Sted beskrevne Ch. depre$sus, uanseet at Borsterne langs

Hovedets Siderande ere meget længere (de længste paa Mellem-

gjællelaaget 10 Mm. eller længere end Ojets Tvermaal), at der

er 5 Skjolde mellem Rygfinnerne og 9 (toruden Smaaskjoldene)

mellem Gat- og Halefinnen, og at Bugfinnerne ikke naae til



Længde er 5^/4 Tomme.)

Ch.macrops Llk. Caput sat altum^ usque ad marginem sa

tellatum; oculi maximi, frontem latitudine fere æquantes^ supra cu

cumvallati-^ spinæ interoperculares c. 20, mediocres-, radii dorsales <

Long. 5 unc. Hab. in a

Museet skylder Hr. Dr. Carron de Villars i Carracas
to anselige (17 Tommer lange) Exemplarer al en ny Hypostom

eller Plecostom — hvad man nu vil foretrække at kalde denne

Slægt*) — som horer til den Gruppe, der med Mangelen af

nogen Snudespids forener en morkplettet Tegning. Af

!t Plecostomus i Stedet for det Lacepé-

deske Hypostomus, og er heri bleven fulgt af senere Forfattere; det

forekom mig i Begyndelsen tvivlsomt, om denne Substitution var be-

rettiget, og jeg foranledigedes derved til at undersoge Sagen, saa vidt

maller«; af de 4 Arter, der opfores som Plecostomi (t. 29, Nr. 11— 14),

ere to Hypostomi Lac, en Callichthys og en Loricaria. At Gronov

i "Museum Ictithyologicum- (1758) citerer det ved sine Arter (p. 24—
26); blandt G ro n o VS P/ecos«a?M» er der ligeledes endnu baade Pandser-

maller med to Rygfinner (Hypostomer) og med een (Loricarier) , og

det samme er Tilfældet i .Zoophylacium. (1763j. Det vilde derfor

have været urigtigt at substituere den mere generelle, om end ældre

Benævnelse {Plecostomus) for den mere specialiserede, yngre {Hypo-

stomus Lac.), hvis ikke Gronov paa det sidsl nævnte Sted (p. 127)

havde udtalt, at SlffcfiMi Plecostomus esenlia l>iirde indskrænkes til

de Pandsermallti-. , ilea altsaa vilde

blive synonym i.
Det Arbejde,

tilgængeligt, saa .[ : .
r-ta-en af denne
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de hidtil beskrevne Arter er dette kun Tilfældet med P. horridus

Kn. og P. spiniger Hensel*).

Hovedets Længde er betydelig slorre end dets Brede og inde-

holdes mellem 3-/3 og S'^ Gange i hele Legemets Længde (Halefinnea

ikke medregnet). Der er en Issekjol (som dog ikke fortsætter

sig bagtil ud over Hovedet) og paa hver Side en Tindingkjol,

der er en Fortsættelse af Kroppens anden Sidekjol. Ojnenes

Tvermaal er lig med deres Afstand fra Næsegruben, -jt af deres

indbyrdes Afstand, ''/4 af Næsegrubernes, h's til *-9 af hele Hove-

dets Længde. Smaatornene langs Randen af Gjællelaaget og

Meliemgjællelaaget ere — som vel hos alle Plecostomer? —
tydelig storre end de andre i deres Nærhed. Der er 32-35

Tænder i hver Kjæbehælvte. Overlæben er, med Undtagelse af

dens nærmest ved Munden liggende Rand, fuldstændig beklædt

med granulerede Skæl eller Smaaskjolde; Underlæbens

Rand svagt krenuleret, Skægtraadene temmelig lange. Bryst og

skjolde (Skæl) med Undtagelse af nogle nogne Smaapletter

nærmest ved Underlæben, Gjællespalten og Brystfinnerne. Ryg-

finnen er kortere (langs med sin Grund) end dens forste

Slraales Længde, som er lig Hovedets, og end dens Afstand

fra anden Rygfinne; mellem Rygfinnerne ligge 7 parrede og 1

uparret Skjold, bag Galfinnen 11 + 6 (det sjette Smaaskjold

kan ogsaa regnes for den forreste Halefinnestraale). Hudfinnens

Pigstraale er, som sædvanligt, krum og stærkt sammentrykt.

Gatfinnen er saa lang som tj—7 Bugskjolde; Bugfinnerne naae

til Gatfinnen, Brystfinnerne lidt ind paa Bugfinnerne. Længden

logen, Overlæben heelt

fuldstændigt skælklædte
i

bekjendt Art.



213

Hovedets storste Brede; den er vel besat med korte stive

Torne, hvis Længde, selv i Straalens yderste Deel, ikke over-

stiger IV2 Linie. Halefinnen er stor og dybt indskaaren ; dens

overste Straale (der er kortere end den underste) er saa lang

som Afstanden fra Snudespidsen til forste Rygfinne; Tornbevæb-

ningen er ikke stærkere paa disse Straaler end paa Ryg- eller

Bugfinnens Pigstraaler. Straaletallet er det sædvanlige: D:1.7;

P: 16; V: 1.5; A: 1.4; C: 1.14.1. De talrige Sraaatorne,

hvormed Kropskjoldene ere tæt beklædte, danne ikke regelmæ-

sige Rækker, men i Spidsen af hvert Skjold er der en Gruppe

af noget storre Torne, hvorved der fremkommer 4 temmelig

tydelige Længdekjole paa hver Side, langs hen ad

Kroppen; paa Halen tabe de sig temmelig snart. Der er 28

—29 Sidelinieskjolde. Paa en graalig Bund er Kroppen tegnet

med store morke runde Pletter, 5—7 paa hvert Skjold;

paa Hovedet ere de mindre og stillede meget tæt; paa Ryg-

Fra P. horridus afviger P. Villarsi — bortseet fra andre For-

skjelligheder, der fremgaae af Beskrivelserne, men ved hvilke

jpg ikke skal dvæle — i al Fald ved Manglen af de lange Torne

paa Bryst- og Halefinnens Pigstraaler samt ved et storre Hoved;

hos P. spiniger er Snuden meget bredere, Kroppens Kjole mere

udprægede, Issekjolen derimod utydelig. Pletterne meget mindre

(3 Rækker mellem Rygfinnens Straaler), Rygfin



6. Trinidads Pandsermaller.

Nuværende Professor Th. Gi 11 gjorde i 1858 et Besog paa

Oen Trinidad og tilvejebragte der en Samling af Oens Fersk-

vandsfiske, som omfattede ikke mindre end 23 Arter; paa sin

Tilbagerejse besogte han Si. Thomas, hvor han forærede Justits-

raad Riise Exemplarer af en Deel af de af ham indsamlede

Fiske, hvilke Hr. Riise har havt den Godhed at skænke Museet

med mange andre rige Bidrag til den vestindiske Fauna. Des-

værre svare de Manuskriptnavne, hvorunder disse Fiske bleve

meddelte Hr. Riise og af ham igjen til Museet, ikke til dem,

hvorunder de findes beskrevne i Gills endnu i samme Aar ud-

givne „Synopsis of the freshwater-fishes of the island of Tri-

nidad, W. 1.«; men det lader sig naturligvis i Reglen let ud-

finde, til hvilke af de Gill'ske Arter de svare. Af Pandser-

maller opregner Gill folgende:

1. Callichthys Knerii G., der maa beholde dette sit Navn.

2. Hoplosternum lævtgatum (Val.) og H. Stevardi G., som Giin-

Iher anseer for een Art og henforer ti! Callichthys littoralis

Hane.

3. Hoplosoma æneum^ en mig ubekjendt Callichthys-Art af Under-

slægten Corydoras.

4. Hypostomus Robinii Val., der maaskee kun er en Form af

Plecostomus bicirrhosus Gron. {Hypostomus pleeostomus L.).

5. Ancistrus guacharote (Val.), af Gunlher ophiijet til egen

Art under Navnet Chastostomus Trinitatis Gth.

Jeg har dertil nogle smaa Anmærkninger at gjore:

a. Callichthys Knerii G. viser folgende Afvigelser fra lige

store (4 Tommer lange) Exemplarer af C. asper: 1) Skulder-

bæltet kommer til Syne paa Undersiden og er der tilsyneladende

ikke dækket af nogen Hud; maaskee er dette kun Folgen af en

Indtorring; er det en virkelig Karakteer for Arten, antyder

dette en Tilnærmelse til den anden Gruppe indenfor Slægten

Hoplosternum), med de brede nogne Brystplader. 2) Skulpturen
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er meget stærkere (dybere) baade paa Hovedets og Kroppens

Skjolde, hvilket især er kjendeligt paa Gjæilelaaget og Skulder-

buen, 3) Borstebesætningen paa den forste Straale (Pigstraalen)

i Brystfinnerne er ligeledes meget stærkere. Straaletallet finder

jeg at være (med en lille Afvigelse fra Gills Angivelse): D:

1.7; P: 1.7—6; V: 6-7; A: 6; den sidste Straale i Ryg- og

Gatfinnen er dobbelt, saa at der ogsaa kunde rej^nes: D: 1.8

og A: 7. Sideskjoldenes Antal er ^; de uparrede Smaaskjolde

foran Hudfinnen (anden Rygfinne) 13.

b. Af Callichthy$ littoralis Hane. foreligge 3 Exemplarer fra

Trinidad, to storre (c. 5 Tommer) og et mindre (4 Tommer);

at adskille dem i to Arter (lævigatus og Stevardii) formaaer jeg

ikke. Som betegnende for denne Art i Modsætning til C. longifilis

Val. vilde jeg udhæve: 1), Pandefontanellens Storrelse og aflange

Form; hos det mindre af de tre Exemplarer er den aaben fortil,

hvad dog vel kun er en Alderskarakteer; hos C. longifilis er den

lille og rund. 2) Mellem Rygfinnerne er der, naaende beelt hen til

den forreste, en Række af 9 uparrede Smaaskjolde; hos C. longifilis

findes de ogsaa, i et Antal af 7—9, men de naae ikke fortil

hen til forste Rygfinne, bag hvilken ikke mindre end 4 Par Side-

skjolde berore hinanden i Midtlinien. 3) En horizontal Række

af Gruber i det haarde Hovedpandser paa hver Side af Tin-

dingen, hvortil man ikke seer noget hos C longifilis. — End-

videre kan bemærkes, at Ojehulernes Tvermaal er hos de to

store Exemplarer I3 af deres Afstand fra Snudespidsen og knap

^i af deres indbyrdes Afstand; hos de mindre ere de forholds-

vis noget storre. Straaletallet er det sædvanlige: D: 1.7;

P: 1.9; V: 6; A: 7 (den sidste Ryg- og Gatfinnestraaie dob-

belte). Al domme efter de korte, indvendigt savtakkede Brysl-

finnepigge og de smaa Gatpapiller ere de to storre Exemplarer

begge Hunner; alligevel slutte Brystskjoldene meget nærmere til

olut paalideligt Kjonsmærke,
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c. Om den foreliggende 6 Tommer lange Plecostomus fra

Trinidad falder sammen med den oprindelige PL Robinii Val.,

der er opstillet paa trinidadske Exemplarer af 8 Tommers

Længde, formaaer jeg ikke at afgjore med Sikkerhed; det var jo

tænkeligt, at der forekom mere end een Art af denne Slægt paa

Trinidad, og al den Form, Robin havde hjembragt, var en

anden end den, der faldt Gill i Hænderne. Denne sidste

afviger kun fra Pleco$tomus bicirrhosus Gron. af samme Slorrelse

ved at have en smallere Underlæbe (hvilket muligvis ikke er en

paalidelig Karakteer, men en Folge af stærkere Sammentrækning),

og ved at Bugsidens „Granulation" er grovere og fuldstændigere.

Straaletallet er rigtigt opgivet af Gill, til hvis Beskrivelse jeg

kun har at foje, at Hovedets storste Brede er lig med dets

Længde, og at Ojnene paa det foreliggende Stykke ere noget

mindre end Gill beskriver dem.

d. Den eneste foreliggende, 4% Tomme lange, trinidadske

Ancistrus eller Chætostomus maa selvfolgelig forudsættes at være

G il Is „guacharote^ (den Valenciennes'ske Art fra Porlorico(?) er

det neppe). Imidlertid viser den saa betydelige Afvigelser fra

Gill s Beskrivelse, at jeg ikke har kunnet undlade at gjore mig

det Sporgsmaal, om der maaskee paa Trinidad skulde findes

to Arter, mellem hvilke Gill muligvis ikke endnu skjelnede under

sit Ophold paa St. Thomas, og at Tilfældet havde gjort, at det

eneste Exemplar af den ene Art, som var i hans Samling, blev

afgivet fra denne? Jndtil videre bor jeg dog vel forudsætte, at den

foreliggende Form svarer til Ch- Trinitatis Gthr., og da denne hidtil

kun kjendes af Gills Beskrivelse, vil jeg ikke undlade at meddele,

hvad jeg derom har fundet Anledning til at optegne, Ojnene ere

meget store; Ojehulernes Tvermaal indeholdes kun 4 Gange i

Hovedets Længde og kun iVs Gang i Mellemrummet imellem dem,

som derimod indeholdes mere end to Gange i deres Afstand fra

Snudespidsen. Hvorledes dennes Afstand fra forste RygGnne

skulde kunne være lig med Hovedets dobbelte Længde — hvor-

ved Rygfinnen vilde rykkes meget langt tilbage — er ikke let at



forstaae, og er ogsaa meget langt fra at være Tilfældet her.

Længden af forste Rygfinne (dens Grundlinie) er endvidere meget

længere end (over det dobbelte af) Afstanden mellem Ojnene

og lig med dens egen Hojde (forste Rygstraales Længde). Det

foreliggende Exemplar har 5 Gatfinnestraaler ; de andre Tal

stemme med Gil Is Angivelser. De k orte Skægb or s t er langs

Hovedets Rand omtales ikke i Beskrivelsen; derimod er Farven

(rodbrun) rigtigt angivet i denne. Ogsaa paa Overlæben er der

et lille Parti Skægborster; Mellemgjællelaagets ere hverken i

Storrelse eller Form meget forskjellige fra de andre. — Dersom

der kun findes een Chætostomus-Arl paa Trinidad {Ch. Trinitatis

Gthr.), vil dennes Karakteristik saaledes være

en Deel.

(Tab. IV).

Den Fisk, der er Typus for denne nye Slægt og Art, er

kommet til Museet fra det tidligere physiologiske Museum, des-

værre uden nogen Oplysning om dens Hjem; at den, som alle

andre Hypostomider, er sydamerikansk, kan der jo ikke være

Tvivl om; at dens Hjem er et Steds i det nordlige Sydamerika,

er ikke mere end en subjektiv Formodning.

Medens alle andre Pandsermaller have 4 eller 5 Skjold-

rækker, findes her 6, paa Bagkrop og Hale endog 7 paa

hver Side — den uparrede Række mellem Rygfinnerne selv-

folgelig ikke medregnet; og medens Kroppens og Halens Skjolde

endog dække hinanden med Randene, ere de her forbundne ved

Mellemrum af blod Hud, der paa sine Steder tage lige saa megen

Plads som selve Beenskjoldene; Forholdet kunde ogsaa ud-

trykkes saaledes, at disse hos Xenomystus delvis ere ligesom

nedsænkede i Huden. Hertil kommer endnu, at medens hele

Undersiden af Halen bagved Gatfinnen ellers pleier at være

fuldstændig beklædt med Beenskjolde, er den her i stor Udstræk-



ning tilsyneladende nogen, d. v. s. Beenpladerne ere vel

tilstede, men nedsænkede under og helt dækkede af den bliide

Hud. En tredje Ejendommelighed — der dog maaske ikke er

af generisk, men kun af specifisk eller muligvis af sexue! Betyd-

ning — er den opsvulmede svampede Wud paaKinderne

og paa Brystfinnernes Pigstraale, af hvilken bevægeligt

indieddede Kroge rage frem med deres Spidser. I andre Hen-

seender er den nærmest en Chætostomus eller Plecostomus^ men

med et temmelig afvigende Udseende eller Habitus.

Fiskens Tolallængde er o^o Tomme. Hovedet, hvis Længde

indeholdes ubetydeligt over 4 Gange i Totallængden (Halefinnen

medregnet), er temmelig bredt med flad Isse og Pande, hvorfra dets

Sideflader skraane jevnt ned mod de opsvulmede „Kinder" og

den bredt afrundede Snude; dets Brede (40 Mm.) er storre end

dets Længde (36 Mm.). Ojnene vende halvt opad, halvt tii

Siderne; deres Tvermaal (SVa Mm.) er lig Vs af deres indbyrdes

Afstand (10 Mm.), som er lig med deres Afstand fra Næsegru-

bernes forreste Rand; disses indbyrdes Afstand er lig med et

Ojetvermaal, Mellemrummet mellem dem noget hvælvet ligesom

Kanlerne fra dem til Ojehulerne; Afstanden fra Næsegruben til den

nogne Deel af Snudespidsen er fremdeles lig med Ojnenes indbyrdes

Afstand, og denne er endelig ogsaa lig med disses Afstand fra

Hovedets (det store Tindingskjolds) Bagrand. Hovedet er oventil

beklædt med storre, nedad mod Siderne medmindre, polygonale, ved

Hudlinier adskilte ru Skjolde. Paa Snudespidsen er der et tem-

melig bredt nogent Stykke; derimod forlænger Ruheden sig noget

ud paa Overlæben, Munden har den for alle Hypostomider

karakteristiske Bygning og Beskaffenhed; den brede, papilbesatte,

i Randen krenulerede Underlæbe naaer hen til den Linie, der

vilde forene Gjællespalterne og begrændser Bughulen fortil; Skæg-

traadene ere tydelige, men korte; Tændernes Antal i hver Kjæbe-

hælvte c. 75. Huden er aldeles nogen paa hele Bugen, naar

undtages Kanterne mellem Halens Bug- og Sideflader og en kort

Skjoldkjol i Midtlinien foran Halefinnens Rod; Axelhulerne ere
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ligeledes nogne, men for ovrigt ere Kroppens Ryg og Sider belagte

med 6— 7 Rækker af forholdsvis smaa Beenskjolde; de mindste ligge

paa Siderne af Bughulen, de storste mellem Hovedet og Rygfinnen;

der tælles c. 28 i en Række langs Kroppens Sider; deres Ruhed

hidrorer fra smaa spidse Torne, sem ere ordnede vifteformigt og

nogenlunde i (4—6—10) Længderækker, saaledes at de, der sidde

i Skjoldets Rand, som sædvanligt ere de storste. Foran Hud-

finnen (anden Rygfinne) er der 6 uparrede Skjolde. Længden

af forste Rygfinne (langs med dens Grund) er omtrent lig med

dens Hojde (langs med de forreste Straaler) og lidt storre end

dens Afstand fra Hovedet, men betydelig mindre end dens Af-

stand fra anden Rygfinne. Finnerne ere i det hele ikke store.

Brystfinnerne naae knap til Bugfinnerne, disse, der sidde under

forste Rygfinne, ikke til Gatfinnen, Spidsen af denne til Begyn-

delsen af Hudfinnen, Den forste Straale i begge Rygfinnerne.

Bryst- og Bugfinnerne (men ikke i Gatfinnen) har ligesom den

overste og nederste Straale i Halefinnen den hos Pandsermallerne

sædvanlige Beskaffenhed, d. v. s. de ere udelte, stærkere end de

andre og ligesom lodne af de utallige Smaatorne, hvormed de

ere besatte; alle andre Finnestraaler ere derimod aldeles nogne

og glatte. Deres Antal er D^: 1.7; 02; 1; P: 1.6; V: 15;

A-" 7; C: 1.14.1. Bugfinnernes Pigstraale er temmelig tyk, men

endnu mere er dette Tilfældet med den forste Straale i Bryst-

finnerne, der tildels, ligesom Kinderne (fra Overlæben til Gjælle-

spalten), er beklædt med en blod svampet Hud, af hvilken en

Del storre og mindre, temmelig stærke, spidse og lidt krummede,

bevægeligt indleddede Torne eller Borster rage ud med deres

Spidser. Halefinnen er afrundet; den hos Hypostomiderne almin-

delige Skævhed i denne Finne spores ikke her. Gattet ligger

lige langt fra Snude- og Halespidsen. At domme efter den

stærkt udviklede penisagtige Genitalpapil er det beskrevne Individ

en Han. — Farven er brunlig med morkere Tegning, i

Skikkelse af morke Linier mellem Hovedets Skjolde, enkelte

morke Pletter paa Kroppen og Finnerne o. s. v.



Senomystus Ltk,, nov. gen. Hypostomidarum ita distinguendum :

scutella corporis minus evoluta, haud contigum, cuti pro parte immersa,

6— 7-seriata ; cauda subtus nuda^ cute moUi obtecta ; genæ et pinnarum

pectoralium radius primus spinosus {in maribus solis?) cute moUiy

tumida . spongiosa obtecti , e ^ua prominent aculei mobiles unci-

nati breves; pinna adiposa adest; pinna dorsalis anterior radiis

8 suffulta.

X.gobio Ltk., n. sp. Pinna dorsalis anterior brevis, spalio

pinnas dorsales separante

symmetrica'^ scutella imparia, pinnas dorsales separantia^ 6; anus

Numerus radiorum: D^ : 1.7; D-: i; P: 1.6; V:

Longit. 5^lo unc.

Saavel Slægts- som Artskarakterer raaa endnu betragtes som

forelobige, saa længe kun een Art er bekjendt. Jeg vil endnu

lilfoje, at jeg ikke har været blind for den Mulighed, at denne

Form kunde være loben med sona en Hypostomus eller Chæto-

stomus blandt de af tidligere Forfattere mindre udforligt beskrevne

Arter; imidlertid har jeg ogsaa blandt disse forgjæves seet mig

om efter nogen Form, hvis Beskrivelse kom den nær eller kunde

Paa Tavlen er Fisken afbildet i naturlig Storrelse; at Ana-

lyserne gjengive et storre Skjæl (tæl bagved Hovedet), et mindre

og en Tand i svag Forstorrelse, er det næsten overflodigt at



Anomalier i Krydshvirvlerne hos Krokodilerne.

(Meddeelt i Modet den 21de Februar

Oom bekjendt stotter Bækkenet sig hos Krokodilerne tii tvende

Krydshvirvler, til hvis tykke og plumpe Udvæxter Hoftebenene

ere fæstede. Disse Hvirvler voxe aldrig sammen; Glideledene

mellem deres Ledudvæxter holde sig uforandrede hele Livet

igjennem, og deres Legemer vende to næsten plane, endnu i

den sildigste Alder ved Senebrusk adskilte Endeflader mod hin-

anden, medens derimod de andre Endeflader begge ere udhulede,

saa at altsaa den forreste Krydshvirvels Legeme er udhulet fortil,

men fladt bagtil, den bagestes omvendt fladt fortil og udhulet

t>agtil. Hvad deres Buer, Torne og Ledudvæxter angaaer, ligne

Krydshvirvlerne i alt Væsentligt den bageste Lændehvirvel, men

1 Stedet for ligesom denne at være forsynede med ægte exogene

Tværudvæxter bære de autogene Ribber. Paa Siderne af hver

af Krydshvirvlerne findes der nemlig to store, temmelig dybe

Gruber, hvis ujævne og takkede Overflade dannes deels af Hvir-

^ellegemet, deels af Hvirvelbuen, og i disse Fordybninger ere

Ribbernes ligeledes takkede Ender ligesom indkilede og fæstede

'ed Hjælp af en Somforbindelse, som vedbliver at bestaae meget

'ænge, skjondt rigtignok ikke, som det undertiden er blevet sagt,

hele Livet igjennem. Selve Krydsribberne ere kantede, prisma-

tiske og blive bredere udad til. Den fdrste, som er noget smal-

lere, roen tit Gjengjæld længere end den anden, bidrager med



en lille udhulet Flade til al forstorre Ledskaalen , som optager

den bageste Lendehvirvels convexe Ledknude, og paa lignende

Maade kan hos visse Arter, m;Mi selv der ikke hos alle Indi-

vider, den anden Krydsribbe bidrage lidt til at danne Ledskaalen

lor den forsti; Flalehvir\L'l. Professor B riihl , som er den forste

og, saavidt jeg veed, den eneste, der har fremdraget dette ret

mærkelige Forhold, mener, at paa Grund heraf hver Krydsribbe

pa-j en Maade kan siges at tilhore to Hvirvler, og at Bækkenet

altsaa middelbart er ophængt til 4 Hvirvler. Om der vindes

Noget ved denne Opfatning, kan raaaskee være tvivlsomt; men

'Jet er ikke nodvendigt at drolte den nærmere; thi den ved-

rorer ikke det Forhold, hvormed vi her skulle beskjæflige os,

nemlig Bækkenets umiddelbare Forbindelse med Krydsribberne,

disse blive jo derfor i Virkeligheden ikke flere end to i Tallet.

Bortseet fra denne mindre væsentlige Modification af den

sædvanlige Opfatning beskrive forresten alle Forfattere Forbin-

delsen mellem Bækkenet og Rygraden paa selvsamme Maade.

Uagtet Krokodil-Skelettet besidder en ganske særegen Interesse

ikke mindre for Palæontologen end for Zoologen og paa Grund

heraf ogsaa fremfor noget andet Krybdyr-Skelet alter og atter

har været gjort til Gjenstand for udmærkede Specialundersogelser,

foreligger der dog, saavidt jeg veed, ikke nogen Angivelse om,

al Krydsribbernes Tal kan foroges ud over del Sædvanlige, selv

om det kun er som Folge af en individuel Anomali. Slige Af-

vigelser forekomme imidlertid, og, som det synes, end ikke saa

ganske sjelden; thi blandt et Antal af 11 Skeletter saavel af

ægte Krokodiler som af Alligatorer i Universitetets zoologiske

Museum er der ikke færre end tre, paa hvilket Bækkenet er op-

hængt ved Hjælp af — ikke to — men tre Par Krydsribber.

Skjondt vi nu, som vi ville faae at see i det Folgende, ikke i

noget af disse Tilfælde have med Andet end individuelle Abnor-

miteter al gjore, troer jeg dog, at de fortjene at kjendes nær-

mere baade paa Grund af den Interesse, de i sig selv have, og

fordi de indeholde en gavnlig Advarsel om ikke for hurtigt at



223

lægge Vægt paa en Forogelse af Krydshvirvlerne, hvis der engang

skulde vise sig en saadan hos en eller anden fossil Krokodil-

Form. Thi medens det, naar man har det fuldstændige Skelet

af en nulevende Krokodil for sig, i Reglen vil være let at see,

om man har med Andet end en tilfældig Anomali at gjore, og

hvorledes den er fremkommen, forholder det sig anderledes med

de fossile Former. Disse mere eller mindre ufuldstændige, i en

fast Steenmasse indesluttede Levninger frembyde ofte betydelige

Vanskeligheder for Undersogelsen, og i Betragtning heraf kan

det have sin Nytte at blive opmærksom paa, at der maa sees

noie til, forend man tor betragte en Forogelse af Krydshviiv-

1erne som et normalt Forhold og lillægge den den Vægt, som

den isaafald upaatvivleligt har Krav paa.

Af de tre foreliggende Tilfælde, i hvilke jeg har truffet tre

Par Krydsribber i Stedet for to, viser del, jeg skal begynde med,

sig paa et Skelet af en Alligator af Brillekaimanernes Gruppe

(Grays Slægt Jacare)^ som tidligere har tilhort det forrige af

afdode Eschricht bestyrede zootomisk-physiologiske Museum,

og som skal være fra Brasilien. Der kan neppe være Tvivl om,

at det enten maa være Alligator sclerops (Schn.) eller A. latiro-

stris (Daud.); men da der intet vides om, hvorledes selve Dyret

har seet ud, og da raan hidtil kun har skjelnet mellem disse to

meget nærstaaende Arter ved Hjælp af ydre, navnlig fra Hals-

skjoldene hentede Kjendemærker, er det mindre let at afgjore,

til hvilken af dem Skelettet bor henfores. Ved at sammen-

ligne det med et storre Antal Skeletter og udstoppede Exem-

plarer af A. latiroslris fra Provindsen Minas Geraes finder jeg

dog Afvigelser, der bevæge mig til at henfore det til A. sclerops:

navnlig ere Aabningerne, som fore ned til Tindingegruberne,

paafaldende smaa , ligesom halvt tillukkede af de omgivende

K^nogler, et Forhold, som jeg ikke har fundet hos noget af

de temmelig mange Exeraplarer, jeg bar kunnet undersoge af

den forstnævnte Art, men som ogsaa af Andre er iagttaget hos
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Alligator sclerops^). Skelettet er kun 5 F. 4 T. langt, skjondt

det er af et udvoxet og gammelt Dyr, paa hvilket Sommene

mellem Krydshvirvlerne og deres Ribber ere forsvundne og kun

paa et Par Steder have efterladt netop synlige Spor af deres tid-

ligere Lob. Af dette Skelets tre Krydshvirvler bære de tvende

bageste Ribber, som i Storrelse og Form svare til dem, der

normalt skulle findes hos Krokodilerne , alene med den Forskjel

at paa den forreste af disse to Hvirvler er Ribbernes yderste

Hjorne fortil skraat afskaaret, aabenbart for at give Plads for

den forste Krydshvirvels Ribber. Disse sidstnævnte ere endnu

stedse tykke og kantede, ikke fladtrykte som Lændehvirvlernes,

men dog spinklere og navnlig meget smallere end de to bageste

Krydshvirvlers Ribber og blive ikke udadtil bredere saaledes som

disse; de fæste sig til Hoftebenenes allerforreste Ende foran for

Hofteskaalen og lige over den Brusk, som udfylder Mellemrummet

mellem Hoftebenet og Sædebenets Skambeens-Udvæxt; de ere

rettede lidt skraat bagtil og udspringe saavel fra Hvirvelbuen

som fra Hvirvellegemet; de ere ikke ganske eens, den venstre

er lidt kortere end den hoire og viser sig ligesom lidt mis-

dannet. Selve Hvirvlen, fra hvilken de udgaae, er lidt bredere

baade i Buen og i Legemet end de to andre Krydshvirvler, men

tillige lidt kortere; dens Legeme er fortil udhulet, men bagtil

En overtallig Krydshvirvel kan tænkes at fremkomme paa

forskjellig Maade, enten ved at en af Nabohvirvlerne fra Ryg-

radens tilstedende Regioner forvandles til en Krydshvirvel, eller

ved at der i Rygraden indskydes en heel ny Hvirvel og altsaa

Hvirvlernes hele Antal foroges. Det vil ofte allerede af Kryds-

Alligator sclerops tilkommende Særkjende, at det

[s^praoccipitak) hos denne Art boier sig om mec

. Heri tager han imidlertid

taget det Selvsanm e ogsaa hos A. latirostris os
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hvirvlernes og navnlig Krydsribbernes Udseende kunne skjonnes,

ad hvilken Vei en overtallig Krydshvirvel er fremkommen; men

der er desuden særlige Forhold i Krokodilernes Rygrad, sora

kunne veilede. Hos alle de nulevende Krokodiler og, som det

synes, ogsaa hos de uddode Teleosaurier findes der nemlig

regelmæssigt. 24 Hvirvler foran for Bækkenet og Krydshvirvlerne;

hos dem alle er dernæst den forste Halehvirvel biconvex og

mangler Hæmapophyse, Paa det ovenfor omtalte Skelet af en

Alligator sclerops findes der nu kun 23 Hvirvler foran den for-

reste af de tre tilstedeværende Krydshvirvler, og den umiddel-

bart bag den Iredie folgende Hvirvel besidder begge de den

forste Halehvirvel udmærkende Særkjender. Der kan saaledes

ikke være Tvivl om, al Forogelsen af Krydshvirvlerne i dette Til-

fælde er fremkommet derved, at den bageste Lændehvirvel er

bleven omdannet til en Rrydshvirvel. Under denne Forvandling

har Hvirvlen da tillige mistet nogle af de Særkjender, som den

under normale Forhold besidder, idet nemlig dens tykke pris-

matiske Ribber udspringe baade fra Legemet og fra Buen, ikke

som ellers paa Lændehvirvlerne alene fra denne sidste; og den

convexe Ledknub, som ellers findes i Legemets bageste Ende,

er bleven forandret til en næsten plan Flade, hvilket da atter

bar medfort, at den normale forreste Krydshvirvels Legeroe lige-

ledes har en flad Endeflade fortil i Stedet for, som sædvanligt,

at være udhulet paa dette Sted.

De to andre Skeletter, paa hvilke jeg har fundet tre Kryds-

hvirvler, hore paafaldende nok begge til en og samme Art,

nemlig Crocodilus acutus, Cuv. Det ene af dem er af et 7^*

fod langt Individ (en Han) fra Cuba, som Museet skylder den

danske Consul i Havanna Hr. J. Fesser. Dyret blev sendt

levende hertil, men dode underveis og blev derpaa opbevaret i

Brændeviin ombord i Skibet; Skelettet viser, at det har været

temmelig gammelt; thi Soraraene mellem Hvirvlernes forskjelliga

Dele ere deels ganske forsvundne, deels er der netop kun Spor

tilbage af dem. Af de tilstedeværende tre Krydshvirvler
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har den forreste med sine Ribber væsentlig den Form, som den

forreste Krydshvirvel normalt skal have hos Krokodilerne , og

dens Ribber fæste sig ogsaa paa sædvanlig Maade til Hofte-

benene. Den mellemste Krydshvirveis Ribber ere ved deres

Udspring ligesaa svære og tykke, som de pleie at være; men de

udvide sig langtfra ikke paa vanlig Viis ud imod deres distale

Ende og have ved deres Forbindelse med Hoftebenene ikke

synderligt mere end det Halve af den Brede, de normalt skulde

have, saa at de lade den sidste Trediedeel af de sidstnævnte

Knoglers indadvendende Rand fri til den bageste Krydshvirvels

Ribber. Disse ere ved deres Udspring ikke fuldt saa tykke

og prismatiske som de to forreste Krydshvirvlers, og maa

snarest kaldes fladtrykte, men udspringe dog ligesom disse

saavel fra Buen som fra Hvirvellegemet, Udad mod deres djstale

Ende tiltage de meget i Brede og ende med en tyk, med Sene-

brusk beklædt, convex Ledknude, som for storste Delen passer

ind i en tilsvarende dyb Grube paa Hoftebenene, men tillige

med en mindre Deel af sin Overflade stoder op til og ligeledes

ved Hjælp af Senebrusk forbindes med den distale Ende af den

midterste Krydshvirvels Ribber. Medens den forreste af de tre

Krydshvirvler, som sædvanligt er udhulet fortil, stoder den tredie

med en plan Endeflade op til en tilsvarende paa den mellemste

Krydshvirvel og er bagtil forsynet med en stor convex ted-

knude; Hvirvlen er altsaa plan-convex; den umiddelbart paa den

folgende Halehvirvel er udhulet fortil, convex bagtil (procol) og

bærer en Hæmapophyse. Heraf fremgaaer, at det i dette Til-

fælde er den forsle Halehvirvel, som er bleven omdannet til en

overtallig Krydshvirvel, og at ved denne Leilighed ikke blot dens

Ribber eller Tværudvæxter have undergaaet en Forandring, som

betingedes ved deres anomale Forbindelse med Hoftebenene,

men at ogsaa dens Legeme har mistet den ellers for det eien-

dommelige biconvexe Form. Men foruden denne Anomali frem-

byder Skelettet endnu en anden. Til Trods for, at den forreste

af de tilstedeværende tre Krydshvirvler aabenbart svarer til den



normale forste Krydshvirvel og ikke er en omdannet Lænde-

hvirvel, findes der dog kun 23 Hvirvler foran for den, og i

dette Parti af Rygraden er der altsaa udfaldet en Hvirvel. Endnu

kan anfores, at der viser sig en om end kun ringe Skjævhed i

alle tre Krydshvirvler; den forrestes hoire Ribbe er saaledes lidt

bredere i sin distale Ende end den tilsvarende venstre, medens

omvendt paa den mellemste Krydshvirvel den venstre Ribbe

udadtil er bredere end den hoire og tillige lidt længere: endelig

er ogsaa den bageste Krydshvirvels venstre Ribbe udadtil bre-

dere end den hoire, som desuden er lidt misdannet i sin distale

Ende.

Det andet Skelet af en Crocodilus acutus, paa hvilket der

findes 3 Krydshvirvler, er af et ganske ungt, lidt over 3 Fod

langt Dyr, som for en 30 Aar tilbage er dod i et Menageri,

som forevistes her i Ryen, og om hvis Hjemstavn der derfor

Intet vides. Forholdene her minde forsaavidt om det forrige

Tilfælde, som de tre Krydshvirvlers Endeflader forholde sig paa

samme Maade; den forreste Krydshvirvels Legeme er nemlig

ogsaa her udhulet fortil, og den bagestes plant fortil og bagtil

forsynet med en hvælvet Ledknude. Fremdeles svare ogsaa den

forreste Krydshvirvels Ribber i Form og forholdsviis i Storrelse

til de tilsvarende paa det store Skelet. Derimod have Ribberne

paa den anden eller mellemste Krydshvirvel ikke, som i forrige

Tilfælde, mistet noget af deres normale og charakteristiske Brede

ved deres distale Ende. At der alligevel kan blive Plads til de

ligeledes udadtil meget brede Ribber paa den bageste Kryds-

hvirvel opnaaes ved, at disse ere dreiede ligesom noget skraat

paa Hvirvlen, saa at de fæste sig til Hoftebenene mere i skraa

Retning ovenfra nedad end forfra bagtil. En Begyndelse til en

saadan Dreining af Ribberne viste sig forovrigt allerede paa det

forud omtalte store Skelet, men Dreioingen er meget storre paa

det mindre, og Grunden maa aabenbart soges i de mellemste

Krydsribbers betydelige Brede. Den tredie eller bageste Kryds-

hvirvel er saaledes ogsaa i dette Tilfælde sikkert at tyde som



den omdannede forreste Halehvirvel, og denne Opfatning be-

styrkes yderligere ved, at der paa dette lille Skelet findes det

normale Antal af 24 Hvirvler foran for den forreste Krydshvirvel.

Den forste bag de tre Krydshvirvler folgende Hvirvel mangler

rigtignok den Hæmapophyse, hvormed den egentlig burde være

forsynet, forsaavidt som den jo i Grunden kun tilsyneladende er

den forste, men i Virkeligheden den anden Halehvirvel. Men at

man ikke paa Grund heraf behover eller bor opgive den ovenfor

givne Forklaring og tyde den bageste Krydshvirvel som et aldeles

nyt, i Hvirvelrækken indskudt Led, fremgaaer tydeligt nok af

den Omstændighed, at dens Legeme ikke er biconvex.



Sur les difTércnces dans la dentition que présentent, selon

le sexc, les Raies [Ilaja] qui habitent les cotes

du Danemark.

Les differences dans la dentition, chez les deux sexes

du grand genre des Raies {fiaja Cuv,), mériteraienl

s traités, leis matmels elc. de zoologie OU

lairerrlent que les denls des

espéces du genre Raja ont le cairactér.e commun de. la famille

des Raies en general, c'est-å-dire (lue c,e sont des de nts broveu-

ses, obtuses, aplaties et rhoraboidiIles, rangées „en luinconce",

en series obliques, e t formant coinnie is qu'il faut

cependant établir un e exception pour les måles adultes et

capables de se reproduire, dont dents sont généralement

raunies chacune d'une pointe, et disposées en sérieis longitudi-

nåles assez réguliéres.

Mais si, pour se former une idée plus nette d.e cette dif-

férence dans les diverses especes,
,
on consulle encore les ou-

vrages d'ichthyologie qui traitent dt; notr e faune boréa le, on ap-

Prendra avec quelque surprise que cette régle supposée géné-

rale ne convient en réalité qu'å une seule de no s especes,

arliculier, la R a i e r o n c e (/?. radiata) et la U a i

»atis), qui sont les plus communes et les mici

armécs de dents pointues disposées en series

> réguliéres, et n'offrant dans leur forme aucun



lå une conlradiction qu'il faiidra éclaircir par l'e

mbro considérable de machoires des deux sexes,

åges que Ton pourra se procurer!

cl capables de se rcproduire, difference bien

outefois que celle des deux sexes de la Raie bou

efface de plus en plus å inesure qu'oii exan^ine des

par une disposition longitudinaic nioins prononcée des

appelant plus ou moins celle dilc „en quiticonce".

z los R. radiata adultes, les denls sont disposées en

)ngiUii]inales et munics chacune d'uiie pelile pointe chez

L sexes: mais si l'on cxamine des individus de la mérae

1 se convaincra facilement que la pointe esl plus allongéc

male que chez la femeile et d'une forme différenle, c'est-

ue, chez celle-ci, elle est plus arrondie, et forme plulot

)ngenient immédial de Tangle poslérieur de la dent, lan-

choz le måle. elle ost plus compriraée, plus accusée, el

» la couronne comme d'une surface basilairc. Aussi, la

Chez les li. batis, la mérae difference sexuelle exisle chez

les adultes; elle est ici seulement plus marquée, en raison de

la grandeur gigantesque des individus vraiment adultes. La cou-

|onne est plus large, plus anguleuse, moins arrondie chez les

måles que chez les femelles, et tandis que, chez celles-ci, l'épine

peut étre regardée seulement comme un prolongement de l'angle

poslérieur, s'étendant en une pointe plus courte et plus aplalie,

chez les måles, au conlraire, elle est longue, aigue, recourbée et

(lislir:clcment séparéo du reste de la couronne, qui ne forme å la

vérité [iresque quun robord a sa base (Comparez les fig. du texte

danois p. 44). Chez les individus semi-adultes, formant le passage

entre les jfuncs el les adulles — que les appendices copulaleurs des

males soient bien développés ou non — cette difference sexuello

ost moins apparcnte, presque effacée chez les uns, assez pro-

noricéo au conlraire chez les autros: mais en coinparant toujours

des individus de la méme laille, on peut encorc la rcconnattre



sont larges de 2^9 pouces sculeraent, et cliez lesquclles la dis-

position en quinconce l'eraporte, dans les deux sexes, sur

rarrangement longitudinal.

En considérant la dentition de la R. clavala comme la plus

normale, on pourra done dire que celle des R.radiala^ batis (et

vomer) femelles s'approche assez de la dentition måle normale,

tout en différant moins de la dentition typique femelle que celle

des måles des méraes espéces.

11 reste encore å comparer de la méme maniére la dentition

des aulres Raies des mers du Nord et du sud de l'Eu^ope;

mais, faute de matérianx suffisants pour enlreprendre ce travail,

je me vois force d'en laisscr le soin å ceux qui auront Tocca-

sion de poursuivre ces etudes.

Uemarquons encore que le développement périodique que,

suivant plusieurs auteurs, les groupes d'épines en carde qui

année durant le temps des amours, est pour moi une chose

tres peu vraisemtjlable, qui a besoin d'étre vérifiée par des

obseivations suivies; et finalement, que la Raie d'lslande, ap-

pelée «. Gaimardi par l'eu M. Val e nci e n n es , n^est selon

toute apparence qu'une I{. batis (jeune måle).



Sur les lejections des corneilles

Mr. P. Tauber.

\J est un fait bien connu que les oiseaux de proie rejettenl les

que je sache, n'a pas jusqu'ici été observée chez les oiseaux du

genre corbeau.

De raéme que le corbeau et le choucas, la corneille mantelée

et le freux préférent la nourriture animale, et ne recourent

qu'en cas de nécessité aux aliments végétaux, par la raison

qu'il leur est impossible ou å peu pres impossible de les digérer.

Au commencemenl de l'hiver, des bandes innombrables de ces

oiseaux, notamment de corneilles, se rassemblent lous les soirs

dans le Sondermark, pres de Copenhague. Pendant la journée,

ils se dispersent dans un vaste rayon pour chercher leur nour-

riture, et, apres le coucher du soleil, ils reviennent au Sonder-

mark pour y passer la nuit. Dans l'hiver de 1871— 1872, ce

petit bois donnait ainsi chaque soir asile å 4—5,000 de ces

oiseaux, et, dans l'hiver doux de J872— 1873, å 2,000—2,500

environ, Ce chiffre élevé est du aux hotes qui émigrent l'hiver

des pays situés plus au Nord, et dont le nombre dépasse de

beaucoup celui des couples qui nichent dans les environs de

Copenhague.

Tant que la terre n'est pas gelée, que la cote est libre de

les rejections de ces oiseaux sont rares, bien que j'en aie

aussi rencontré au milieu de l'^lé. Mais lorsque la terre est

gelée, la cote devient leur principale ressource, et le nombre

des rejections augmente. La cote se prend-elle å son tour, les

debris de cuisine, les granges et sur



qu'elles renferraemt ne tardent pas a rév(éler une atitre origine.

Par la forme et la grosscur, ( se ra^»prochent d 'un pruncau

å bouts un peu poinlus. Eli es s iposcnt esslentiellemcnl

de crotUn de ch eval et de brin s de paille provei.ant (les granges,

et ces elements indigeslibles devie ntient plus abondants å me-

sure que la nouirriture se fait piuis rare.
, C'esl ai nsi que les

aes aretes de poisson
,

proveiiant des rest

trouve souvent aussi des grains non digér(

jours en quantilé trop petite pour

principal. A toutes les époques de l'année, ces rejections ren-

fennenl un norabre plus ou moins grand de pelites pierres

arrondies et polies: lorsqu'elles ont élé exposées pendant long-

temps aux influcnces atmosphériques , elles se désagregent, et

les parties pierreuses, débarrassées des débris végélaux qui les

entouraient, forment alors ces araas nidiforraes de petites

Pierres de nature différente qu'on renconlr e si souvent sur le sol

des forets et dans 1 es champs. En exam,inant un grand nombre

de corneilles et de freux, j'ai trouvé 1i'estomac de la moitié

d'entre eux, en moyemne, rempli de petite

crottin de cheval, d^e menue paille, d'os.
,
de débris de moules,

de Pierres etc, et )identiques pour la forme et le contenu aux

rejections observées. Je suis porte å crc>ire que les oiseaux du

genre corbeau sont forces de recourir å ces matiéres indiges-

libles, comme moyen1 de se remplir l'eslcimac lorsqu'une nourri-

lure plus substantiellle ieur fait défaut.

Le campagnard,
,

chez nous, n'aime pas å voir la corneille

sur ses meules, et on ne saurait en effet

nier que ces oiseau X ne picorent aussi bien les grains que la

paille, mais ils ne le font d'une maniére suivie que lorsque le

f'oid prend une certaine intensilé. Le frelUx est en raéme temps

accusé de picorer leii semailles dans les champs, et de dépouiller

"es épis de leurs girains å moitié murs. La premiere de ces

accusations est contredite par fexpérienc;e, car l'herbe pousse

aussi dru sur les po.ints que les freux onl1, chaque jour, pendant



les semairies, visites par cenlaiiies, qtie dans le resle du champ.

Juant a la seconde. on ne saurait en effet contester l'existence

i'observalions directes, prouvant que le freux arrache les erains

et n'ont pas ete confirraees dans les localités ou les freux ont

clé observés avec soin pendant plusieurs années de suite, de

sorte qu'il faut regarder comme des exceptions, provenanl sans

doute du manque de toute nourriture animale, les cas ou ces

oiseaux s'attaquent aux grains. Dans les environs de Glostrup,

ou ils sont tres nombreux, M. de Ramsault, maigré toute sa

vigilance, n'a, pendant l'espace de trois ans, réussi qu'une seule

fois a constater qu'ils enlevaient les grains des épis , el ces

grains étaient murs.

La corneilie et le freux doivent done étre considérés comme

des animaux tres utiles, puisque le dommage qu'ils peuvent

causer lorsque leur nourriture normale leur fait défaut, est com-

pensé bien au-delå par les services qu'ils rendent, en purgcant

les champs et les bois des souris, des vers et des larves nui-



Description du Cladmujia exusta (Stp.), espéee nuMJoni

il'un genre de Cornux connii jusqiriei seiilemenl comin

fossile (mioeéue).

Uelle espfece, qui provient probnlbh-ment des Indes, ost (res

voisine des espfeces de la période miocene: Cl. se^.isph<.rira (Hefr.)

et C/, fon/erfa Reiiss. Elle forme, d ans l'élal ad ulle, des masses

irréguli eres, arrondies, tul)éreusesi, raesurant jusqu'å 3-3^/o

pouces de diametre et l'A poiice tle hauteur. Les ceilules ou

calices, de forme presque ciirculaire OU légéreme nt eliiptique, et

longues d'environ 5-, sont réunis
i

par une expainsion epithécale

(oxothécale), d'un aspecl rappelant la porcelaine, el

couleur blanc-bleuåtre ou jaunåtre, contraste assez foi

la teiiite brune-noiråtre des calices; malgré les exca

gulieres qui en creusent souvent la surface et la sul

forme comme un manteau coramun qui lie entre e

calices, et dans lequel ceux-ci paraissent comme no

ne s'élevent en general qu'å une tres petite hauteu



toules les inégalilés de la coquille qui leur sert de point d'at-

taclie, pourraionl tres bien étre rapportés au genre Rhizangia

(connu de méme seulemenl a l'élat fossile, et qu'il faudra peut-

des Cladangies). Comme chez les autres Cladangies, ce coenen-

chyme épithécal n'est point compacte, mais se compose de plu-

sieurs (4—5) coaches horizontales superposées. Chez les exem-

plaires moins Hsés, la surface du coenenchyrae et de l'épitheque

parait finemerit granulée, et l'on y distingue plus ou moins nette-

ment les costules dans les interslices des calices. La distance

re ces derniers Vcirie un peu ; dans certains points, elle est

le, et, dans d'autres, plus grande que le

; mais, en general, elle est moindre. Le rebord du calice

légérement crénelé par les costules et les

it presque d^égale haufeur et ne s'elévent pas au-dessus du

ord, raais s'abais:sent légéreulent vers le icentre du calice en

nant comme une espéce de coupe plate; comme chez les

res Cladocorines, (Æes sont tres réches sur leurs colés et sur

r bord supérieur 1 ibre, qui s e divise en u ne serie de dente-

ne trouve i ci rien qui puisse

i comparé å des
,
^palis"; ma,is les denteli.res et les pointes

plus rapprochées' du centre s'y réunissenit assez étroitement

dessus d'une columelle papillo-spongieuse , formée par laau-de:

reunion et l'entrelacement des prolongements et des excrois-

sances centrales des cloisons. Le nombre de celles-ci est de

24 ou au-dessus, p. ex. 32, rarement 42; elles ne différent

presque pas en grandeur -- seulement celles du premier ordre

sont quelquefois un peu plus épaisses et plus hautes que les

autres — ce qui souvent rend les différents „cycles" ou „sy-

stemes" assez difficiles å bien distinguer. Cependant, en sou-

meltant å un examen attentif les calices qui s'y prétent le mieux,

on observera, p. ex,, qu'il s'est développé six cloisons du pre-

mier ordre, six du deuxieme et douze du troisieme, et que ces

derniéres ne se continuenl pas jusqu'a la columelle, mais dévient

auparavant de leur course, pour s'unir a celles du second

ordre; aux 24 cloisons des trois premiers ordres, viennent

appartenant å un quatrieme cycle incomplet. Les traverses



mais iie se correspondent pas dans les espaces intcrcloison-

Les deux jeunes exeraplaires de notre colleclion sont atta-

chés å des coquilles usées de Dosinia et de Placunomia, les-

quelles sont comraunes dans la mer des Indes, p. ex. å Trankebar.

L'espéce appartient done probablement å la zone littorale de la

faune indienne,

Les figures de la planche II A représentent deux exeraplaires,

un peu grossis, Tun adulte, l'autre jeune (etat Rhizungia)^ et

quelques détails plus fortement grossis.

Une espéce d'un aspect analogue, des cotes de la Floride,



Observations sur le calice des Composées,

Uans un article intitulé: ^Sur la difference entre les trichomes

et les épiblastémes d'un ordre plus élevé", qui a paru dans les

„Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening",

Kjobenhavn 1872, resumé francais p. 16-27, M. Warming a

fait une critique de quelques parties d'un rnéraoire que j'ai

publié dans le „Botanisk Tidsskrift" (Journal de Botanique, publié

par la Société de Botanique de Copenhague) 1872, p. 121—260,

sous le titre de: „Le calice des Composées, essai sur Tunité du

développement dans le regne végétal". Je rae propose, dans ce

qui suit, de faire voir que cette critique repose sur un examen

pcu approfondi de mon travail; mais, laissant de coté toutes

les questions secondaires, qui sont également Iraitées avec détail

dans mon texte danois, je me bornerai ici aux points principaux.

moi, l'aigrette est un vérilable calice; M. Wa
; opinion, et arrive au resultat que l'aigrette (

que les aigrettes capillaire, plumeuse et

établi que ces formes d'aigrette doivent

des formes de calice, personne

conclusion ne puisse étre étendue a l'aigret



1. Oonolusion directe.

a. l'aigrplte ocfupe la place du callf«. Lorsqu'on trouve

des aiguillons placés comme ccux de la Qeur du genre Agri-

monia. personne n'est fonde å dire que ces aiguillons occupent

la place du calice, et cela par la raison que VAgrimonia nous

offre un calice qui répond complelement å celui des autres genres

de la famille des Rosacées. II en est autreraent de l'aigrette

des Composées. Dans cette famille, qui tient un rang si élevé,

et chez laquelle on dort absoluraent s'atlendre å rencontrer un

de la corolle, d'autre organe que l'aigrette; et ce n'est pas

seulement un genre isolé, mais toute une immense famille qui

présente cette particularilé. Que ce soit lå un argument essen-

tiel en faveur de notre théte que l'aigrette doit élre regardée

comme une calice, le fait que les botanistes d'il y a 20 ans

mémoire comme 5 motifs de considérer l'aigrette comme un

e; c'est une méprise. Apiés avoir défini d'une maniére générale

)tion de trichome, je me tourne vers les Composées, prends une

;e isolée, le Cirsium arvense , et indique dans les o points lout

:e, touchant: a) le point oh elle nait, b) les rapports de position,

poque 011 elle prend naissance, d) la structure et le développe-

pnr rapport å la feuille

ture et le développement par rapport

la méme plante. Par \h, je ne pose pa

. points = 5 motifs, mais veux set

logique que Taigrelte du (

niement des formes de ca

l'aigrette en general. Tell



silencc, en meltant sans aulre en paralléle les aigiiillons du

genre Agrimonia et l'aigrelte des Composées.

Si Ton objectait que la place du calice, chez les Composées,

est occupée par un aulre organe que l'aigrette, savoir le bourrelet,

je répondrais qu'une pareille objection est sans valeur; car il y

a tout aussi peu d'opposition entre l'aigrelte et le bourrelet

qu'entre un lustre et le crochet qui sert å le suspendre (voir

du reste plus bas: „Hypothese").

b. Structure et déTflopppment du rayon d^aigrette. J'ai

montre au long dans mon mémoire („Le calice des Composées".

p. 123-160) qu'il existe une grande difference de structure et

de déveioppement entre les diverses formes d'aigrette, mais une

difference telle que ces formes passent de l'une a l'autre par

une transition des raieux graduées. Celle connexion nous con-

duit forcément å reconnaitre que, quelle que soit la conclusion

qu'on tire quant å l'une de ces formes prise isolément, la

méme conclusion doit pouvoir étre étendue å toutes les autres.

Nous nous bornerons done å considérer une des formes .d'ai-

grette qui présentent le degré de déveioppement le plus élevé,

savoir l'aigrette du Cirsium arvense.

Personne, pas méme M. Warraing, ne prétendra que le

calice ne puisse pas jouer le role d'appareil de dissémination

;

mais, si l'on veut étre conséquent, il faut alors aussi admettre

que le calice doit subir, dans sa slruclure et son déveioppement,

les changements que réclame cette fonclion. En d'autres termes,

faire d'abord la concession ci-dessus, et néanmoins, pour prouvcr

que l'aigrette ne doit pas étre regardée comme un calice, invo-

quer ensuile la circonslance qu'clle differe par sa structure du

calice des autres dicotylédonées, c'est aller å l'encontre de la

simple logiqne.

De quelle importance sont done la structure et le déve-

ioppement du rayon d'aigrette en ce qui concerne notre question:

l'aigrelte est-elle un calice, ou une reunion de trichomes?

Suivant le principe exposé par M. Hofm eister (Handbuch

I, p. 410), principe*) qui serable étre admis par la plupart des

•) Dans mon mémoire, je fais précéder mon argumentation d'un renvoi

au passage cité de M. Hofmeister (voir «Le calice des Gomp.« p. 252).

Lorsque, dans ma definition du trichome en opposilion au phyllome,



botanistes de nos jours, la qiileslion se réduit en

ceci: l'aigrelte, quant å uclure et au dévelof

range-t-elle natureileoien t dan s la serie des for

feuilles, OU ne ie fait-elle pas?

II ne s'agit pas ici cle se tourner vers des plant

comme les Roses ou les Fougé res, mais il s'agit s

considérer les autres organes qu'on observe chez

Nous trouvons alors que l'aigretle du Cirsium se raltache

de la maniere la plus étroile a la formation foliacée qui la prc-

cede, å savoir les feuilles péricliniques, et notamment les inlé-

rieures. Entre un vigoureux rayon d'aigrette du Cirsium arvense^

et une des feuilles péricliniques intérieures de la meme plante,

on trouve les points de ressembiance suivants (voir „Le calice

des Composées", p. 123-138; 161-166; 211—217): 1) le

rayon d'aigrette, de méme que la feuille périclinique, présente

les trois modes de croissance apicale, laterale et intercalaire;

2) le schéma de division cellulaire qu'on observe dans le rayon

d'aigrette se relrouve dans la partie supérieure de la feuille

périclinique; 3) le rayon d'aigrette, comme la feuille périclinique,

renferme 1 faisceau vasculaire; 4) dans le rayon d'aigrette,

comme dans la feuille périclinique, le méristeme du sommet
passe bientot a l'état de „Dauergewebe«, est obscurci par des

méats intercellulaires et s'arréte dans sa croissance, tandis que

le méristeme de la partie basilaire reste encore longtemps

en activité, tant pour l'élongalion que la division des cellulcs

(le pétale, l'étamine et le carpelle offrant également cette impor-

tante particularité!); 5) le rayon d'aigrette et la feuille péricli-

bien dans la forme de Porgane que dans la position de faisceau

vasculaire; la symétrie de l'organe coincide avec celle de sa

position sur la tige. Aux ressemblances qui préccdent, on

pcut encore ajouter les suivantes, qui sont tirées d'espcces

voisines; 6) dans le rayon d'aigrette, comme dans la feuille

périclinique, la ligne vitale laterale se développe souvent en



lous les caracleres que je viens d indiquer sont exposes

5 mon mémoire, å l'exception de 7). (11 imporle ici de re-

qiier que ces caractéres de l'aigrette ne sont que tres peu

3as du tout en relation avec la circonstance particuliere que

rette esl un appareil volant, ce qui appert du fait, que

jx Taigretle réalise un appareil volant, plus le rayon d'aigretle

I de sa ressemblance avec la feuille périciinique (voir „Le

e des Comp.": Cirsium — Cineraria).

Par conséquent, en suivant de bas en haut sur la lige du

ium arvense la serie des formations de feuilles, on voit que

g rette ne présente pas seuleroent les caractéres généraux

apport tres étroit avec les feuilles péricliniques

ies Comp." p.2o5, d, e).

Que dit maintenant M. Warming? II n

argument que j'invoque pour

Il ne pouvait me venir å {"esprit c

cont lusion 1), car c'< ut été contraire aux principes que j'ai suivis

dans mon mémoire, et en opposition complete avec mon étroite

adhésion aux idécs de M. Hofmeister et les renvois que je

fais å eet autenr. A en juger du rcste par la maniere dont M.

Warming traite ce sujet, on dirait qu'il ne s'est pas rappelé

d'aprés quels principes on doit proceder pour résoudre une

question comme celle dont il s'agit, et il ne semLle pas avoir

bien connu les propositions de M. Hofmeister-).



c. Rapports de positiou de l'aigrette. Le peu que nous

aussi peu decisif pour que contre la ihése de I'assirailation

de raigrelle å un calice. Aussi n'en ai-je pas lenu grand

compte dans æon argumentalion. Je la commence cependant

en renvoyant aux recherches de mes prédécesseurs. MM. Bu-
chenau, Koehne et Hofmeister, sur le développement

morphologique de l'aigrette, recherches qui, on le sait, rou-

lent presque exclusivement sur cette question: Quelles régles
j

a-t-il pour les rapports de position de l'aigrette? J'ai done pris

ces etudes pour point de départ, et, en me référant å mes ren-

vois (voir „Le calice des Comp." p. 251), je dois supposer

qu'elles sont <également connues du lecteur critique.

Que sait-on pour le moment des rapports de position de

l'aigrette? (Voir notamment: Koehne, „iiber Bluthenentwickel.

bei den Compositen«, 1869; Buchenau, „Verhandl. d. Senkenb.

Geselis.« 1854, I, p. 105).

On sait d'abord que les rayons d'aigrette sont disposés en

verticilles, régle qui ne présente actuellement aucune exception.

Quant au nombre des rayons d'aigrette, et au rapport entre

les verticilles des rayons d'aigrette et le verticille å 5 pétales,

il est encore tres peu connu. Considérons premiérement les

espéces de Composées dont les rayons d'aigrette sont disposés

en verticilles å 5 elements ou au-dessus.

1) Chez 2 espéces, le Gaillardia rustica et le Catananche

Qoerulea^ l'aigrette est formée d'un verticille régulier å 5 rayons

alternant avec les 5 pétales; la premiere de ces plantes peut

presenter des déplacements (Koehne, p. 31). 2) Chez le Car-

duus crispus^ les rayons d'aigrette sont disposés en plusieurs

verticilles å norabreux rayons; dans le verticille le plus haut

Je'm
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iialsseiit d'abord o rayons d'aigretle alternant avec les o pelales,

et entre eux (dans les 5 intervalles) viennent ensuite s'intercaier

d'autres rayons, qui, avec les 5 premierSj forment un verticille

unique å nombreux rayons; du reste, on ne sait rien de plus

quant a leur norabre ou aux rapports de position (Koehne

p. 31). M. Koehne fait rentrer dans cette catégorie le Xeran-

themum annuum, qui présente 1 verticille a plusieurs rayons,

dont il nait d'abord 5 rayons qui allernent avec les 5 pétales

(Koehne p.32; comp. Buchenau p. 121) : enfln, d'apres la

description de M. Koehne (p. 30— 31), et raa propre correc-

lion („Le calice des Comp.- p. 146— 156), il semble probabie

que le Taraxacum (dont les rayons d'aigrette sont en forme de

faisceaux) présente å eet égard les mémes rapports que le Car-

duus crtspus^). 3) Chez 1 espéce, le Callistepfms chinensis.^ nait

d'abord un verticille compose de „plus de 5 rayons d'aigrette a

position assez irréguliére", dans les 5 intervalles desquels il vient

bientot s'en intercaler d'autres (Koehne p. 30). 4) M. Hof-

raeister (Handbuch, 1, p. 468) indique que les rayons d'aigrette,

chez la Cenlaurea Scabiasa, sont disposés en plusieurs verticilles

a 25 élémenls; chez le Hieracium, en 1 verticille å beaucoup

d'éléments; chez le Sonchus, en 1 verticille å 15 elements; chez

la Cenlaurea Jacea . en 1 verticille a 10 elements (relativement å

cette derniere, il faut cependant tenir compte de l'indication

incertaine de M. Buchenau, p. 125) ; des renseignements ana-

logues se trouvent chez M. Buchenau, dans ,Bot. Zeit." 1872,

et dans divers manuels. Aucun de ces cas ne nous apprend.

quelque chose de précis sur le rapport entre le verticille de la

corolle et les verticilles de l'aigrette. 5) En ce qui concerne la

grande masse des Composées, ayant une aigrette en verticilles

its dont se composent les verticilles de l'aigrette, ni

apport de ces derniers avec la corolle,

ti demande å present jusqu'å quel point ce que nous

aellement des rapports de position de l'aigrette chez

sées avec une aigrette å verticilles å 5 élémenls ou

i exemple interessant des Composées a\ce s

, 5 elements ou au-dessus, et chez lesquelle

! plus élevé, apparaissent premieremeiit les 5



au- dessus, parle pour ou con tre l'assiroilalion de l'aigrette å

UH calice, il nous faudra d'abord éclaircir les points suivants;

Comme il a été dit plus haut, personne ne niera que le

calice ne puisse élre chargé de la fonction de dissémination.

Mais, si l'on veut étre logique et conséquent, il faut alors aussi

accorder au calice la facuité de changer le nombre de ses

feuilles et ses rapports de position, suivant les exigences de

cette fonction. Ajoutons encore que, d'aprés les régles aujourd'hui

connues des rapports de position des feuilles, un verticille a

o feuilles peut étre suivi d'un verticille å 10 feuilles, comme
aussi d'un verticille å 15, 20, 25 feuilles ou au-dessus, å con-

dition toutefois qu'il y ait un rapport mutuel déterminé entre

les 2 vertieilles qui se suivent. Enfin, d'apres les regles au-

jourd'hui connues, rien n'empéche que les feuilles qui coropo-

dans un verticille å 10 feuilles, il peut tres bien en naitre

dabord 5, et plus tard, dans leurs 5 inlervalles, s'en intercaler

o autres, qui, avec les 5 premieres, forment un verticille unique

å 10 feuilles etc. (Voir Ho fm eis ter: Handbucb, I, p. 462—
482, oij sont exposés des exemples bien plus compliqués).

Si nous revenons maintenant å la statistique donnée plus

haut, nous voyons que tous les cas mentionnés sous 1), 2), 4)

et 5) ou sont parfaitement réguliers, ou — d'aprés le peu que

nous en savons pour le moment — peu vent étre réguliers;

une seule espéce, le Callistephus chinensis^ fournit un exemple

certain d'irrégularité. Cette espéce étant provisoiremen^ mise de

coté — nous y reviendrons tout a l'heure — il n'y a done,

dans les rapports de position chez les espéces des Composées

avec une aigretle a vertieilles å 5 elements ou au-dessus, rien

qui puisse empécher de regarder l'aigrette comme un calice;

noublions pas cependant que nos connaissances å eet égard

sont tres incomplétes.

Les rapports semblent étre un peu différents chez les Com-

posées dont l'aigrette est å vertieilles a 2—4 elements. Xous

conaaissons å eet égard 4 espéces. Le Bidms tripartita et le

Coreopsis auriculata ont 2 rayons d'aigrette placés å droite et a

gauche (Koehne, p. 32—33; chez \e hidens, on trouve quelque-

fois plus de 2 rayons d'aigrette); VHelianthui annuus et VActino-

meris ont 2 rayons d'aigrette placés en arnére el en avant

(Koehne, p. 33); chez aucune de ces 4 espéces, les rayons



d'aigrette ne correspondenl aux intervalles des pétales. Nous

connaissons done å present o espéces ou les rapports de posi-

tion sont irréguliers. Nous ferons maintenant observer relative-

ment å ces espéces; a) Elles constituenl une fraclion tres rai-

nime de rimmense famille des Coinposées. b) Des feuilles dont

la Valeur morphologique est incontestable, présentent dans leurs

rapports de position diverses irrégularités (notamment lorsqu'el-

les sont å verticille) qui peuvent bien élre rangées å coté de

celle qui nous occupe (voir par ex. Hofmeister: Handbuch,

p. 462— 482). Ce sont lå des dépiacements, et rien n'empéche

d'admettre aussi un déplacement dans l'aigretle, d'autant plus

que, chez quelques-unes des 4 espéces nommées plus haut, la

fonction de eet organe en exige vraiment un; chez le Bidens,

par ex., les fruits étant plats, et l'aigrette servant d'appareii

cramponnant, les deux rayons d'aigrette sont placés aux deux

extréraités opposées du fruit, la position la plus rationnelle

qu'ils puissent occuper. (Rappelons nous encore c) l'indication

donnée par M. Koehne, que les deux rayons d'aigrette, chez

quelques-unes de ces espéces, sont peut-étre å considérer comme

des „préfeuilles" ; voir du reste plus bas, sous „Hypothése").

Tout botaniste impartial reconnaitra que le peu que nous

savons pour le moment des rapports de position de l'aigrette,

ne parle, d'une maniére decisive, ni pour ni contre Passimi-

lation de eet organe a un calice, de sorte que s'il venait a se

produire d'un autre coté de puissants arguments en faveur de

cette assimilation, les rapports de position ne pourraient causer

aucune difficulté reelle*).

) Il était facile précédemment de citer des exemples d'une grande

variation dans le nombre des rayons d'aigrette, par ex. chez les

ge.Dtes, Sonchus, Senecio, Lactuca ete. (conf. Buchenau). Aujourd'hui,

on ne peut plus renvoyer å ces genres, comme il a été constaté que

les rayons d'aigrette y sont fasciculés, c'est-å-dire que chacun d'eux

se compose dun trone principal qui porte un nombre tres variable

de rayons secondaires (voir: »Le calice des Comp.-* , p- 141—136);

cette disposition est surtout marquée chez les genres Sonchus et An-

tennaria. La meilleure preuve que les rayons d'aigrette sont réelle-

chaque faisceau, vient se ranger dans la serie réguliére des métamor-

phoses que subit l'aigretle {arsium — Citieraria) ; on peut d'ailieurs

le constater par l'organogénie, méme chez des genres comme le



it M. VVarming des rapports de position

„Les rayons d'aigrette n'ont pas de rap-

I n'y a pas de trace de phyllo-

taxie dans leur disposition"; „leur disposition est tres indéter-

minée et sans ordre aucun"; on lit en outre dans son méraoire

danois qu'il n'y a pas méme 1 genre dont les rayons d'aigrette

présentent de trace de phyllotaxie, — qu'il regne la plus grande

confusion dans leurs rapports de position etc, etc. Ces assertions

(qui ne sont pas appuyées par des faits) protivent que M. W ar-

position de l'aigrette, et que c'est pour cela seul qu'il trouve

grette a un calice.

(Je dois encore faire observer que toute la théorie

ports de position des feuilles, et son importance pour

tion d'une question comme celle qui nous occupe, onl

d. Epoque ou se forme Paigrette.

l'aigrette est bien en harmonie avec la

comme appareil de dissémination (la fonc

passe — en partie — å la corolle, qui ^

ticilles de la fleur qui prend naissance h

existe en outre de nombreux exemples q
naitre au-dessous de feuilles plus ågées,

e. Deformation de Paigrette. Dans la fleur forte ment de-

formée, on trouve å la place du calice un petit norabre d'organes

larges, plats, verts, ressemblant å des sépales. L'organogénie

nous apprend qu'il existe une transition des mieux graduées

entre le rayon d'aigrette et un des organes deformes, et que le

petit nombre de ces derniers est du å l'avortemenl de rayons

d'aigrette: plus est grande la deformation de l'aigrette, plus il y

a de rayons qui avortent (voir: „Le calice des Comp.", p. 138

— 141, et, pour les deformations des rayons d'aigrette fasciculés,

P. 154-156). Ces organes deformes ne conslituent rien de

nouveau; raais chacun deux équivaut a 1 rayon d'aigrette.



ine importance relative-

ment å ia solution de ia questioii qui nous occupe; mais, å eet

égard, je ferai observer que ceux qui lui font jouer un role dans

des questions semblables (par ex. M. Warming dans „I'inQore-

scetice de PEuphorbe*), doivent également le faire ici, et recon-

naitre que la deformation parle en faveur de l'assimilation de

l'aigretle å un calice.

Conclusion: J) Dans Pimmense famille des Composées

{famille d'un ordre élevé), hous ne rencontrons å la place du

calice d'autre organe que l'aigrette. 2) Les formes d'aigrette

qui atteignent le plus haul degré de développement {Cirsium etc),

ment que possible å la précédenle formation de feuilles (feuilles

péricliniques), de sorte que ces formes d'aigrette non seulement

présentent les caracteres généraux des feuilles phanérogaraes,

mais aussi se rangent d'une maniere naturelle dans la serie

entiére des formations de feuilles de la méme plante, Les

formes d'aigrette a un degré de développement plus bas (C»we-

graduées aux formes d'aigrette sus-nommées. 3) Dans ce que

nous connaissons relativemenl au nombre et aux rapports de

position des rayons d'aigrette, a l'époque ou l'aigrette prend

naissance, å sa deformation etc, il n'y a rien qui absolument

empéche de considérer l'aigrette comme un calice.

Si M. Warmi ng arrive å un aut:re resultat, c'es

passe le point nr. :1; b) qu il oublie essentiellement

du point nr. 2 (qui conslitue l'argumen t principal); c)

fait des rapports de position une idée complétement i,

d) que, se mettant en contradiction avec ses opinions a

11 g invoque la morphologie coroparée a I appui

,

que Taigrelte est une reunion de trichomes;

il en fait n'est scientiQquement pas correct.

des pétales et des étaniines, de

res Dicotylédonées, peuvent nous fair<



la meme forme originelle munie d'un calice (que j'appellerai

calice primitif) présentant les caracteres généraux suivanls:

a) Sa fonction est identique å celle que le calice remplit chez

d'autres Dicotylédonées, savoir de couvrir, pendant leur déve-

appropriée å cette fonction, c'est-å-dire que chaque sépale est

large, plat etc; c) l'époque de son apparition est réglce en

conséquence, c'est-a-dire que de tous les verticilles de la fleur,

il est celui qui se forme le premier; d) le nombre et les rap-

ports de position de ses feuilles y correspondent également,

c'est-å-dire qu'il se compose de 5 sépales alternant avec les

pétales. Faisons maintenant intervenir la morphologie comparée,

la question deviendra celle-ci: Corament s'esl effectué le pas-

sage de ia forme originelle avec le calice primitif aux Compo-
sées actuelles a aigrette? Ce passage a pu se faire de deux

forme, OU 2) le calice primitif a été grad uellem en t sup-

lorganogénie; car si la transition a réellement eu lieu, il serait

fort singulier qu'elle n'eut pas laissé de traces dans Torgano-

1" node de traosition (le calice s'est transformé gra-

duellement). Considérons d'abord la structure et le déve-

loppemenl du rayon d'aigrette. Si la transition s'était

faite de cette maniére, on devrait s'atlendre a trouver a la

place du calice une reunion d'organes qui se seraient trans-

formés graduelleraenl, en vue de devenir de plus en plus aples

a fonctionner comme appareil de disséminalion; et que trouvons-

nous en comparant les formes d'aigrette dans les différents

genres? Précisément les series de transition que nous cher-

chons (voir: „Le calice des Comp.«, p. 123-160; 178-182).

Mais il y a surlout deux circonstances å remarquer: a) Les

formes d'aigrette qui présentent le plus haut degré de déve-

loppemenl {Cirsium etc), se rattachent trés-élroitement å la for-
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mation foliacée qui précéde, les feuilles périciiniques , de sorte

que les series de transition ont certainement pour point de

départ la feuille. b) Dans chacun des 4 groupes principaux

des Composées, on trouve de pareilles series de transition, qui

sont dans la connexion la plus étroite avec le groupement des

genres; on est ainsi conduit å admettre pour chaque groupe

principal Texistence d'un centre, ce qui reporte la pensée vers la

possibilité que toutes les Composées dérivent d'un centre prin-

cipal: la forme originelle avec le calice primitif (voir: ^Le calice

des Comp." p. 256, note a).

et du développement de l'aigrette parle en faveur du 1^"^ mode

Considérons ensuite les rapports de position el com-

parons les avec le i" mode de transition. Est-il possibie que

le verticille å 5 feuilles du calice primitif se fut modifié de telle

maniere, que les rapports de position que nous observons main-

tenant dans l'aigrette en seraient la conséquence? Prenons

d'abord les Composées avec une aigrette å verticiiles å 5 ele-

ments OU au-dessus. D'aprés les régles que nous connaissons

aujourd'hui, on concoit frés-bien qu'un verticille å 5 elements

ait pu se transformer en un verticille å 10, 15, 20 elements et

trois manicres différentes: ou bien la largeur d'insertion des

feuilles a diminué, en mérae temps que le perimetre de la tige

s'est accru, de facon å permettre å un verticille secondaire de

s'intercaler dans les inlervalles entre les elements du verticille

primitif; ou bien, le perimetre de la tige restant le méme, la

largeur d'insertion des feuilles a diminué de facon å permettre

etc, etc. : ou enfin, ce dernier facteur restant invariable, le peri-

metre de la tige a augmenté de facon å permettre etc etc.

(voir Hofmeister: Handbucb I, p. 482—508). Rappeloos ici

les exemples observés de formation de verticiiles foliacés dont les

elements naissent a des époques différentes; un verticille de 10

elements, par ex., peut se former comme il suit: d'abord nait

un verticille de 5 elements, puis, dans les intervalles entre ces

5 elements, vient sintercaler un verticille secondaire de 5



elements, lesquels, avec les 5 premiers, forment un verticille

unique de 10 elements (vojr, pour des exemples beaucoup plus

compliqués, Hofmeister: Handbuch I, p. 462—482; conf.

„Conclusion directe"). Ces exemples se laissent naturellement

interpreter comme des degrés de transition; ainsi Texemple cité

est å considérer comme une forme transitoire entre un ver-

ticille a 5 elements et un verticille å 10 elements qui auraient

tous pris naissance en méme temps.

Cela pose, si nous revenons å la statistique qui est donnée

plus haut (voir: „Conclusion directe") des rapports de position

de l'aigretle, on verra facilement que, pour ce qui regarde les

dessus (le Callistephus chinensis excepté), tout ce que nous savons

actuellement de ces rapports s'accorde parfaitement avec l'hypo-

thése d'une transformation graduelle du calice, et y conduit

méme tout naturellement (qu'on se rappelle, par ex., les genres

å o rayons d'aigrette alternant avec les 5 pétales, et les formes

de transition oij, dans les verticilles des rayons d'aigrette,

naissent d'abord les 5 elements qui alternent avec les o pé-

tales, et viennent ensuite s'intercaler dans les intervalles entre

les o elements primitifs plusieurs elements secondaires). Quanl

aux espéces peu nombreuses qui ont moins de 5 rayons d'ai-

grette å position irréguliére, les remarques exposées sous „Con-

clusion directe" prouvent suffisamment, pour tout observateur

primitifs auraient avorté), une derivation des rapports de position

du calice primitif n'est pas chose improbable.

Ce que je veux du reste établir, et ce que reconnaitra

tout juge non prévenu, est seulement ceci, å savoir que le peu

que nous connaissons pour le moment des rapports de position

de l'aigrette, ne parle pas d'une maniére decisive en faveur

de Thypothése d'une transformation graduelle du calice

dire, que, s'il surgissait ailleurs de puissants arguments å

l'appui de cette hypothese, les rapports de position ne souléve-

raient a eet égard aucune difficuité sérieuse (voir „Le calice des

Comp.", p. 257, nole c).

Nous avons vu plus haut („Conclusion directe") que V



mepris sur cette connexion, En ecnvant a ce sujet dans „Le

calice des Comp.", p. 257, note c: ^Chaque rayon d'aigrette

n'occupe ordinairement que peu de place; souvent il est con-

forme au but que le nombre en soit grand; qu'y a-t-il done de

singulier å ce que certains genres aient beaucoup de sépales,

étre donné e d'aprés les faits, å

e singulier que le schéma se n

phyllotaxie ) conformément au

idre? Par mon renvoi aux Ranunculacées
,

j'ai seulement

1 railler l'usage peu scientifique qu'on a fait du schéma

;

;'est en faire un pareil usage que de s'en servir d'une facon

usive, sans comparer le nombre et les rapports de posi-

avec le but å atteindre, la fonction , la slructure, I'époque

apparition etc. etc.

Quant å I'époque oil l'aigrette prend naissance, on

qu'elle est variable. Chez quelques Composées, l'aigrette

plus tot que chez d'autres; mais personne n'a essayé de

mettre cette difference en connexion avec une difference

fonction, de structure etc. Je me bornerai i(:i h faire obse

que ce que nous savons å ce sujet, commie å l'égard de

deformation de l'aigrette (voir plus haut) et dle la formation

Par conséquent, si une forme originelle avec un calice pri-

mitif a réellement existé, ce que nous savons de la structure

et du développement de l'aigrette donne trés-forteraent lieu de

supposer que le passage aux Composées actuelles s'est fait par

une transformation graduelle du calice primitif, tandis

que, dans l'organogénie de la fleur, il ny a d'ailleurs rien, que

nous sachions, qui soit décidément contraire å cette hypothése.

2' mode de traosition: Examinons maintenant les arguments

pour et contre le 2*^ mode de transition (le calice est suppriraé

graduellement pour faire place å une reunion de trichomes).

En réalité, il n'y a rien qui parle d'une maniére decisive en

faveur de ce mode de transition, a) La morphologie comparée

ne le fait pas (bien que M. Warming dise le contraire);

car il est evident que les exigences de la morphologie com-



transition que par le 2% puisque ces deux modes prennent pour
point de départ comraun le calice primitif (un calice qui res-

semble a un calice autant que le morph. comp. peut i'exiger).

M, Warming se trompe done grandement en avancant que la

morphologie comparée est plus favorable au 2« mode de tran-

sition qu'au 1". — b) Quant å Torganogénie, il n'existe pas la

pression graduelle des o sépales. — c) La deformation ne vient

pas å l'appui du 2^ mode de transition, puisque la deformation

de la fleur ne met pas å la place du calice un organe différent

de l'aigrette, comme on l'a indiqué par erreur, mais que tout

organe foliacé deforme = 1 rayon d'aigrette deforme (voir plus

haut „Conclusion directe"). — d) Comment la disposition des

rayons d aigrette en verticilles (il y en a souvent plusieurs pla-

cés les uns au-dessous des autres) peut-elle étre un argu-

ment décisif pour le 2* mode de transition? On n'apercoit au-

cune liaison entre ces deux ordres de faits. — e) Com-
ment concilier avec le 2^ mode de transition que l'aigrette dont

aussi étroiteraent que possible å la formation foliacée qui précéde,

les feuilles péricliniques? — f) Comment concilier avec le 2*

mode de transition ces belles et réguliéres series de transition

qu on trouve dans l'aigrette, et qui sont en connexion étroite

avec le groupement des genres? On voit par lå combien il y

a de fortes raisons pour rejeter le 2" mode de transition, tandis

qu'il n'y en a aucune qui lui soit décidément favorable. Ai-je

done eu tort d'appeler une fantaisie („Le calice des Comp.",

P. 256) l'hypothese d'aprés laquelle le calice primitif aurait

été supprimé?

Que peut-on conclure de ce qui précéde? Non pas qu'une

forme originelle avec un calice primitif ait réellement existé,

ginelle avec un calice primitif (comme la morphologie comparée

l'exige) ait réellement existé, le passage de cette forme aux

Composées actuelles å aigrette ne s'est pas fait par une sup-

pression, mais par une transformation graduelle du calice

primitif (chaque rayon d'aigrette équivalant k un sépale).

II est evident que, par la voie de l'hypothese, nous arri-

able calice. Il



evident que si M. Warming a abouti å un resultat contraire,

c'est a) qu'il fait de l'hypothése un usage qui n'est pas scienti-

fiquement juste; b) qu'il neglige plusieurs des points princi-

paux; c) qu'il a une connaissance incomplete des recherches

Mais lors-

nt, ni a) la

connexion intime entre l'aigrette et la feuilles péricliniques inté-

étroite avec le groupement des genres; ils avaient une connais-

sance incomplete de c) I'organogénie de la deformation, et

d) leur interpretation des rapports de position n'était pas tout å

d'aigrette en forme de faisceaux du Sonchus, de I'Antennaria ^ du

Senecio et aulres genres qui jusqu'ici pouvaient étre considérés

comme des exemples d'irrégularité. En dépit du tout cela, M.

Koehne hésite cependant longtemps avant de déclarer que

l'aigrette est une reunion de tiichomes, landis que M. Buchenau
énonce que l'aigrette, chez quelques plantes tres voisines des

Composées, est un veritable calice (voir „Botan. Zeit.", 1872).

Une remarque encore au sujet des observations auxquelles

mes conclusions se raltachent. Toutes les observations qui

toute personne tant soit peu apte aux recherches pourra facile-

raenl les vérifier. Qu'on poursuive done cette etude! J'en-

gagerai spécialement M. Warming å reprendre mes principales

recherches (le nombre n'en est pas grand) avant d'aborder de

II. Le rayon d'aigrette du Senecio se développe-t-il

par un eellule apicale absolue („Scheitelcelle")?

Suivant moi, le rayon d'aigrette, chez le Senecio vulgaris

(comme chez les autres Composées å aigretle analogue), se de-

veloppe par une cellule apicale absolue. D'aprés M. Warming

(je me référe ici å son texte danois plus détaillé, qui du reste

ne Concorde pas tout å fait avec son resumé francais), le rayon



d'aigretle du Senecio vulgaris se développe d'une cellule de der-

matogéne, qui, par des parois cellulaires verticales, se divise

de croitre, et, en sa qualité de cellule-mere apicale, donne

naissance, par des segraentations horizontales, å une serie ver-

ticale de cellules; selon cette théorie, le rayon d'aigrette se

compose done des Totigine de plusieurs series de cel-

lules, qui „se comportent indépendamment les unes des autres".

J'essaierai maintenant, dans ce qui suit, de faire voir que la

certainement fåcheux que ce botaniste n'ait considéré qu'une

seule espéce, le Senecio vulgaris, comme cette plante, cela va

sans dire, ne se préte pas, sous tous les rapports, bien aux

Mais, bien que le terrain soit défavorable, et que

itenu mes resultats en comparant entre elles un grand

de plantes différentes, je m'en tiendrai cependant aussi

espéce unique „la premiere Composée qui soit tombée

main de M. Warraing dans cette pauvre saison", cetle

Si Fon veut porter un jugement sur la croii

de l'aigrette, il est clair qu'il faut surtout exami

jeunes rayons d'aigrette. En procédant ainsi, (

l'extrémité des divers rayons d'aigrette offre une

différente (voir PI. III, Fig. 1-30)
i). Cel exam



nous ]Dorterail presque a conclure immédiaternent qu'un certain

nombre de ces rayons d'aigrette: se développe nt par une cellule

apicale ; chez clautnes, au contraire, cela ne semble pas élre le

cas. N'ous devons raainlenant rechercher s'iil est possible de

réunir sous un seu 1 point de ^

:;s differences dans

la structure et le développemen!;, car ce n'es t que dans cette

éventuailité que nou s pourrons ;arriver å étab lir un plan déter-

mine. Nous r)OUS out d'expliquer

un fai t isolé, ava nt d'avoir examiné s Ml ne peut élre

agé

Comme de raison , nous considérerons d'abord les rayons

d'aigrette dont l'extrémité offre une structure qui, en apparence,

ne permet qu'une interpretation. (Pour les désignalions, voir

„Le calice des Comp.", p. 183—186).

leule serie de cellules, et

apicale (Fig. 1, 19). Nous en concluons que ces rayons d'ai-

grette se développent par la cellule apicale absolue que j'ai ap-

pelée cellule apicale du l^' degré.

Cellule apicale absolue du 2« degré. Parmi les

jeunes rayons d'aigrette dont le sommet est forme de deux

rangs de cellules, et qui se terininent en haut en une cellule

unique, nous cherchons ceux qui montrent clairement comment

la plus jeune paroi cellulaire se forme au sommet, la cellule

apicale se divisant par des parois obliques placées alternative-

ment å droite et å gauche (Fig. 2, 3, 4 et, suivant toute pro-

babilité, Fig. 20, 21, 22 et 23). Nous en concluons que ces

rayons d'aigrette se développent par la cellule apicale absolue

que j'ai appelée cellule apicale du 2« degré.

Cellule apicale absolue du 3« degré. Parmi les

jeunes rayons d'aigrette dont le sommet est forme de 3 rangs

jeunes parois cellulaires se forment au sommet, chaque nouveiie

paroi qui prend naissance correspondant å une rangée de cellules

déterminée (Fig. .5, 6, 7 et, suivant toute probabilité, Fig. 21, 25



et 26). Nous en concluons que ces rayons d'aigrelte se déve-

loppent par la cellule apicale absolue que, j'ai appelée cellule

apicale du 3'^ degré.

Cellule apicale absolue du 4^ degré. Dans l'examen

des rayons d'aigrette qui se développent par la cellule apicale ab-

solue que j'ai appelée cellule apicale du 4« degré, on rencontre

quelques difficultés, å savoir celles auxquelles j'ai fait allusion

plus haut, en observant que le Senecio vulgaris ne se prétait pas,

sans tous les rapports, bien aux recherches. Les rayons d'aigrette

sont dans ce cas en forme de faisceaux; ce sont, en majeure

parlie, des rayons secondaires dont la cellule apicale passe

rapidement å un degré inférieur, et lernoine rapidement sa crois-

sance apicale (voir plus bas); par suite, il devient tres dilfl-

cile de placer la préparation de maniére qu'on puisse la regarder

des 4 cotés. Cependant, en examinant de pareils rayons d'ai-

grette de 1 OU de 2 cotés, on arrive déjå å un resultat certain.

Les Fig. 8 et 9 montrent le rayon d'aigrelte forraé de 4 rangs

de cellules, 2 en avant et 2 autres en arriére, et il est terminé

la Fig. 10, en regardant le méme rayon de deux cotes opposes

a et b. Parmi les jeunes rayons d'aigrette de celle espéce,

nous cherchons aussi ceux qui nous montrent coramenl les plus

jeunes parois cellulaires se forment au sommel, chaque nouvelle

paroi oblique correspondant å une rangée de cellules déterminée

(Fig. 8, 9, 10 et, suivant toute probabilité, Fig. 27 et 28). Nous

en concluons que ces rayons d'aigrette se développent par la

cellule apicale absolue que j'ai appelée cellule apicale du I*"

degré.

(Je ne m'occuperai pas ici de la cellule apicale du 5* degré

ni du passage d'une cellule apicale d'un degré élevé å un degré

inférieur, comme je me propose seulement de montrer dune

maniere générale que les rayons d'aigrette se développent par

une cellule apicale).

Considérons ensuite les rayons d'aigrelte qui ne semblent

pas se développer par une cellule apicale absolue. On en voit

un exemple dans la Fig. 18, oii le rayon d'aigrelte est formr de

2 rangs de cellules, et terminé par 2 cellules contigues: ou se

trouve dans ce cas la cellule apicale absolue?

Avant de répondre å cette queslion , il faut prendre en

considération les points suivants:



munie d'un point végétatif construit d aprés

peu dont le soiumet présente cette structure (que la cellule

apicale puisse encore étre tres distincte sur le rayon d'aigrette

complétement développé, c'est ce qu'on voit dans la Fig. 32; la

Fig. 31 montre des exemples du contraire). Que s'est-il passé?

croissance est limitée) se résout souvent, pour ainsi dire, en

cellules segmentaires. Comment cela se fait-il, c'est ce qu'on

une cellule apicale du 2* degré. Tandis que la cellule apicale

s'est divisée jusqu'ici par des parois obliques placées alterna-

tivement a droite et å gauche, elle termine sa croissance en

se divisant par une paroi plus ou moins verticale (Fig. 11), de

sorte que la cellule segmentaire séparée å la fin de la crois-

sance apicale ressemble beaucoup, quant å la grandeur et å la

position, å la cellule apicale (qui maintenant cesse de croitre).

je l'ai déjå indiqué dans „Le calice des Comp.", p. 235, est

trés-ordinaire chez toutes les formes de pappus (conf. Fig. 31)-

Nous reraarquerons en outre b) que tous les rayons d'aigrette,

apres que la croissance apicale a pris fin, continuent a croitre

tout par des parois horizonlales).

Si nous revenons å present aux rayons d'aigrette comme

celui représenté Fig. 18, il est evident que nous pouvons seule-

ment en conclure qu'au point ou il se trouve å ce moment, il

ne crott pas par une cellule apicale absolue, puisqu'il se laisse

d'ailleurs naturellement concevoir comme un rayon d'aigrette qui

s'est développé par une cellule apicale du 2" degré, dont la

croissance apicale est terminée et qui ne se développé å present

lins verticale, pour continuer å croitre, ses cellules se divi

préférence (ou exclusivement) par des parois horizont



11 semble hors de doute que le Principe de1 l'unité est en défaut,

et qu'il ne peut étre question ,ici d'une cellule apicale absolue.

Voyonsdonc! On serait presque tenté de <:roire que noius avons

ici 2 cellules-méres apicales de la méme iiraleur piacée:s å coté

l'une de l'autre (Dr. Warming); mais on écartera bientot cette

interpretation, coran des rayons (d'aigretle

chez lesquels lune des cellules apicales ou toutes les deux ont

la grandeur de la cellule a Fig. 16. L'interprétation suivante

semble plus naturelle: ces rayons d'aigrette n'ont pas de crois-

sance apicale, et se développent uniquement par croissance

intercalaire. Elle comprend 2 periodes: a) Une cellule de der-

matogéne se prolonge d'abord en dehors (Fig. 13; croissance

apicale marquée!), elle se divise immédialement par une paroi

presque verticale (Fig. 14), et celle-ci s'incline bientot un peu å

droite ou å gauche (Fig. 1.5); ensuite b) apparaissent les divi-

sions intercalaires horizontales (Fig. 15— 17). II est clair qu'å

premiere vue, ces rayons d'aigrette se laissent

interpreter comme des rayons qui a) se développent

une cellule apicale du 2" degré , laquelle termine

croissance apicale; b) Pévolution s'achéve ensuite

par croissance intercalaire. Ces rayons d'aigrette, toutefois, ne

se développent pas isolés, mais mélangés avec ceux, mentionnés

jusqu'ici, qui se développent par une cellule apicale absolue,

avec des transitions nombreuses; on est done force de faire un

pas de plus, et de dire que l'ensemble des faits exige

qu'ils soient interprétés de la maniére indiquée. Dans „Le calice

des Comp.«, p. 233, note, å l'occasion de la théorie de M.

Rauter sur le développement des trichomes chez l'Hieracium,

j'ai fait les remarques suivantes (qui montrent que je m'étais

déjå occupé de cette question): „puis, il peut se ren-

contrer des irrégularités moins imporlantes dans le développe-

ment de cette cellule apicale; ainsi, par exemple, la cellule api-

cale (absolue), en mettant fin å sa croissance, est tres souvent

fendue en deux cellules égales. La croissanse apicale ne se

continuant pas davantage, il semble done tres souvent qu'il y

ait lå deux cellules apicales (parfois, méme trois) de méme va-

'eur. Un phénoméne tout a fait analogue est tres general dans les

écailles de bourgeon du Taxus, la feuille foliacée du Ceratopkyllum,

toutes les formes d'aigrette, etc. Mais cela ne doit tromper



personne". Et pourquoi cela ne doit-il tromper personne?

Parce que rensemble des faits nous montre quelle interpreta-

tion est ia vraie. Ne p£

la dialectique, dont la recherche

croissance des rayons d'aigrette

une celluie apicale absolue; b)

croissance apicale limi

Il se borne å considérer les formes de rayons d'aigrette que

j'ai indiquées dans les Fig. 14—18, choisit celles qui terminent

de bonne heure leur croissance apicale, les explique isoléraent

et étend sa conciusion å l'aigrette en general. Ou bien M.

VVarming n'a pas vu la grande variation que présente la struc-

ture du point végétatif, et alors il me semble que ses recherches

ont été peu profondes, on bien il a cru que c'était une bonne

méthode scientifique de prendre ces rayons d'aigrette comme étarit

les plus commodes, et de les interpreter arbitrairement pour

i cellules aplcales du 3« ou du 4« degré, dans (

nt aussi terminer de tres bonne heure leur c

la chose est cependant possible; trouvåt-on mé
les , il est ciair que le principe de l'uuité n'ei

ible evident que cette mélhode de M. Warming,
)it erapioyée, doit nécessairement aboutir aux coi

tranges. On dirait cependant qu'elle est regardée



Mais la conclusion que l'aigrette du Senecio vulgaris se

développe par une cellule apicale absolue, n'est pas encore suf-

fisamment fondée. Strictement parlant, robservation n'fxplique

pas un resultat isolé, mais le constate seulement, et on n'en

ohtient la veritable explication qu'en le considérant dans ses rap-

ports avec un ensemble vaste et logique*). C'est ce que j'ai

cherché a realiser en interprétant le développement de l'aigrette

du Senecio vulgaris comme un element dune serie de développe-

ments qui relie entre eux les Cryptogames (avec leur cellule

apicale absolue) et les Phanérogames (avec leur point végétatif

en general plus compliqué). Je le répéte done, vouloir, de

I observation isolée du Senecio vulgaris^ conclure que l'aigrette

de cette Composée se développe ou ne se développe pas par une

cellule apicale absolue, c'est lå une maniére de proceder défec-

lueuse. Mais qu'on poursuive cette etude, qu'on considére

l'aigrette d'autres espéces, qu'on exaraine le développement

correspondant des trichomes chez les Begoniacées^ l'Hieracium

etc. etc. , et qu'on compare tous les resultats partiels en les

éclairant Tun par l'autre d'aprés la méthode indiquée plus haut,

relativement

observations qui servent de base

En effet, d'aprés son exposé. quelques-uns deg

méme forme de trichome), se développent

cellule apicale absolue (de degré diffé-

II me semble qu'en étudiant l'organogénie

rend guére compte, pour le moment, de l'im]

On parait généralemeut partir de l'idée qu

s'explique et s'éclaircit d'elle-méme. Ce défa

concevoir les phénoménes naturels est en con

celui que nous avons signaié dans la métl



concue. Bien que j'aie certainement l'idée préconcue qu'il doit

y avoir quelque logique dans l'anatomie végétale, je nie cepen-

dant que Jes observations sur iesquelles j'ai étabii ma théorie

en aient souffert. La seule chose qui put motiver cette maniére

de voir serait la découverte que je ne donne pas dans mon

„essai" un exposé détaillé de mes recherches, mais mon hono-

rable critique ne saurait se prévaloir de cette découverte, comme,

a plusieurs reprises, j'ai raoi-méme expresséraent fait observer

que telle n'a pas été mon intention (voir „Le calice des Comp**,

p. 183, 260). La question est done de savoir jusqu'å quel

point un exposé concis, voire méme schématique, des resul-

tats d'une recherche, tel que je l'ai donné, peul se défendre du

point de vue de la science. Jusqu'ici j'ai cru qu'il le pouvait

tres bien, et je le crois encore, en m'appuyant sur les considé-

Les travaux relatifs å l'anatomie végétale se font pour le

moment, il me semble, sans aucun plan déterminé; il manque

un point de vue principal. Qu'on se mette au courant des

recherches récentes sur la structure si différente que le point

végétatif peut presenter chez les Phanérogames et les Crypto-

games, et on sera pleinement édifié å eet égard. Ofi est l'unité

dans tout cela? Le probleme å résoudre ici a été signalé dans

les derniers temps par M. Pringsheim. La réponse å beau-

coup de questions botaniques du plus haut intérél ne deviendra

possible que par la solution de ce probleme.

Quant å mon essai de résoudre le probleme, je n'ai pas

la prétention de le donner pour plus qu'il n'esl en réalité,

c'est-å-dire un essai tout å fait provisoire (voir „Le calice des

Comp.", p. 260).

Premiérement, mon point de vue est fonde, logiquement

Quant aux observations qui servent de base å mon point

de vue, qu'on fasse premiérement attention aux 2 points prin-

cip aux: a) essai pour montrer que l'analogie n'exige pas que

le point végétatif des Phanérogames se développe par une cel-

lule apicale absolue (comme l'a prétendu M. Pringsheim),

puisqu'on doit précisément s'attendre, chez les Phanérogames,

.1 trouver un point végétatif (avec des systimes de tissu en forme



du point végétatif des Cryplogamens^); b) essai pour montrer qi

les notions de dermatogéne, de péribléme et de plérome de J!

Han Stein ne sont en réalité pas fondées, c'est-å-dire ne t

l'analogie n'exige-t-elle pas i

Phanérogames se développe par une cellule apicale a

jusqu'ici sans réponse.

dence de ma part devait contribuer å faire mettre en relief les cotés

faibles de mon travail aux dépens de ses bons cotés, je crois que ce

serait å regretter pour la question elle-méme. Tel paralt cependant

été faite dans la Bot. Zeit. 1873, p. 458. Cet article (signe G. K., sans

doute M. G. Kraus), qui est seulement uue expression de Topinion

personnelle de l'auteur, semble cependant avoir surtout été provoqué

par la critique de M. Warming, une critique dont nous avons plus

pas voir la faiblesse de la critique de M. Warming, et reconnaitra

sans doute avec moi qu'elle ne préte aucun appui å son article,

M. G. K. prétend que mes resultats sont inexacts. Bien que, d'aprés

la maniére dont j'ai exposé mon essai sur l'unité du dévelop

je ne me sois pas attendu ni n'aie pu m'attendre que M. G. 1

lui-méme mis å l'épreuve. (Par contre M. G. K. — s'il a cru qu'ii

était de peu d'importance que la question fut bien préparée et

éclaircie par la critique — aurait pu s'exprimer comme il suit: que

ivoir si M. G. K. approuve



nant les choses de plus pres, on trouvera que, pour consta

pratiquement, c.-å-d. par des observations, ces deux points pri

cipaux, il suffli å la rigueur, outre les fa ils déjå connu
d'une seule des observations nouvelles plus diffiiciles que j

On

le développement d'un nouveau pas.

Pour ce qui regarde du res te les observations, il est cer-

tain que l'exposé en est tres court et plus ou moins schématique,

comme je laisse de coté tout ce qui ne tend pas directement a

la solution du probleme, et me borne essenliellemenl a grouper

une serie de resultats; mais il y a cependant deux choses qu'il

ne faut pas oublier. a) Je présente mon Iravail comme une etude

préparatoire, en me réservant de revenir plus tard sur les détails,

maniére å pouvoir plus facilement embrasser l'ensemble et trailer

la question plus å fond; b) il va de sol que, relativement å

mes observations, je reconnais pleinement les droils de la

droit de réfuler la crilique, et de montrer oii , suivant moi, se

Irouve la faute, lorsqu'on sera arrivé å un resultat difTérent du

mien (conf. Senecio).

hode d'observation que M. Warming i

1 je pourrais désirer d'étre fixe sur cette

i'å quel point M. G.K. voit plus daiiem(

; parait å la fois plu

je de parler continu(

anl continuellement s

. C'est å quoi M. \



En resumé: mon intention, en publiant mon essai sur l'unité

du développement dans sa forme pr éparatoirfc, n'a pas été

de faire insérer queiques observations dans les protecoles de la

scence*), ni d'amener quelque lecteur crédule å accepter sans

appeler Tattention sur le probléme dont il s'agit, et provoquer,

si possible, des recherches dans le sens indiqué. J'ai pensé

que le point de vue oii se place mon essai avait par .'ui-mérae

assez de valeur pour produire ce resultat, comme il ouvre une

perspective certaine å la solution du probléme, et qu'il n'en

Serait-il peut-étre de peu d'importance que la question lAt

bien préparée et éclaircie?

En m'appuyant sur les considérations qui précedent, je

crois que ma maniére de proceder peut scienlifiquement tres-

bien se défendre, et si M. Warming émet å ce sujet une autre

opinion, je me permeltrai d'infirmer son jugement. (Cfr. note p.35).

Que, sous d'autres rapports, mon essai puisse presenter

vrai dire, en comprend deux différents: a) une recherche anato-

mique comparée de Taigrelte complétement développée (!'* parlie)

et b) une serie de recherches sur l'organogénie, nolamment

l'organogénie histologique (coramuniquées dans la 2^ parlie, et

également insérées dans la 1^% o£i originairement elles n'auraient

pas d»i figurer). Celte maniére de proceder n'a peut-étre pas

été heureuse, comme le lecteur, å queiques endroits, a pu se

demander: quelles sont les recherches qui appartiennent ou

n'appartiennent pas å l'organogénie? La chosc est faite raainte-

a quelques-uns de ces défauts.

En terminant, j'exprime l'espoir que M. Warming, par un

examen plus approfondi, arrivera å reconnaflre qu'aussi eet te

parlie de mon travail a plus de valeur qu'il ne semble au

premier coup-d'æil.



Sur la structure anatomique des ailes dans la famille

des Pétrels (Procellaridæ, s. Tiibinares).

1 armi les oiseaux qui sont raunis d'une grande apophyse en forme

de crochel å l'extrémité inférieure de Thumérus, un peu au-dessus

du condyle radial — ce qui est le cas chez les Longipennes, les

Linaicoles et plusieurs Alcidés — quelques espéces de la pre-

miere de ces families se distinguent en outre par un petil os

supplémentaire qui est å articulation mobile sur la dite apophyse,

mais manque entiérement dans le squelette ordinaire des oiseaux.

Cet os a été découvert par Meckel chez le Puffin commun, il

y a déjå 50 ans, et retrouvé plus tard par R. Owen chez un

Puffin d€S mers du Sud (Puffinus (A'cctm) brevicaudus), ainsi que

par D.Bennett chez le grand Albatros {Diomedea exulans).

Mais il n'a rien été publié sur sa fonction ni sur ses rapports

aux rauscles des ailes et autres parties molles, pas plus qu on

des Longipennes, quels sont les genres qui en sont privés et

ceux qui le possédent. C'est cette lacune que l'auteur a essaye

de combler par les recherches dont on trouvera ci-apres un

court resumé.

II résulte d'abord de ces recherches que l'os supplémentaire

dont il s'agit ne se trouve ni chez les Limicoles ni chez les

Alcidés, mais seulement chez les Longipennes, dans la famille

des Procellaridés, et, parmi ces derniers, seulement chez un

certain nombre de genres. En réalité, ces genres ont générale-

ment deux os supplémentaires, savoir, outre celui qui a deja

été observé chez quelques especes, un autre plus petit qui, a

proprement parler, n'est qu'une ossiflcation du ligament å l'aide

duquel le premier est fixe å l'apophyse crochue de 1 humerus.



Cet os supplémentaire plus petit ne manque entierement que

chez les Æstrelata fuliginosa et Æ. bulveri^ le Diomedea chloro-

rhyncha et ie Phobetria fuliginosa. Le plus grand est maintenu

par le ligament susmentionné dans une direction telle que,

lorsque l'aile se déploie, il forme un prolongement de l'apophyse

crochue, et est, comme celle-ci, presque å angle droil avec l'axe

longitudinal de l'humérus; les figures de la page 128 du texte

danois*) représentenl les diverses formes qu'il prend chez les

différents genres et espéces.

Chez tous les oiseaux dont l'humérus est muni d'une apo-

physe crochue, les deux portions dans lesquelies se divise en

haut le muscle extensor metacarpi radialis longus, sont compléte-

ment séparées å son origine; la portion externe part du sommet

de l'apophyse crochue, et la portion interne, moitié de cetle

apophyse, moitié de Thumérus lui-méme; mais, chez les Pétrels

qui ont un ou deux os supplémentaires, la portion externe du

méme muscle part du plus grand de ces os, en un point plus

OU raoins voisin ou distant de son sommet, suivant les différents

genres (voir la figure de la page 130 du texte danois^)). Ce

changement a évidemment pour effel que cette partie du muscle

I Voici rexplication de ces figures: Fig. 1. Diomedea exulam. Kxtré-

mité distale de l'humérus avec les deux os supplémentaires "in situ«

vue de la face postérieure; a le petit os supplémentaire, b le liga-

ment, qui est uni au grand os supplémentaire c, d un prolongement

du tendon du Tensor patagii brevis. Fig. 2. Diomedea exulans, le

grand os supplémentaire , vu de devant. Fig. 3. Phobetria fuiiginoaa,

le grand os supplémentaire, vu de devant. Fig. 4. Méme os vu du

bord inférieur. Fig. 5. Majaqueus conspicillatus , les deux os supplé-

mentaires de l'aile gauche, vus de devant. Fig. 6. Puffinus anglorum,

les deux os supplémentaires de l'aile droite, vus de derriére. Fig. 7.

Puffinua major, le grand os supplémentaire, vu de derriére. Toutes



vient å agir sur l'humérus sous un angle encore plus favorable

que chez les Mouettes, les Limicoles etc, point qui est d'une

grande importance pour les Pétrels, å cause de la longueur

insolite et disproportionnée de Tavanl-bras chez un grand nombre

de ces oiseaux, et de la distance considérable qui en résulte

le métacarpe. La figure de la page 130 montre également

comment le plus grand os supplémentaire sert de point d'appui

aux tendons des muscles tensor patagii longus et t. pat. brevis;

le preraier y trouve un soutien dans le long trajet qu'il a å

parcourir, le second sert å consolider l'os supplémentaire dans

la position qu'il occupe.

Outre les Albatros (4 espéces de Diomedea et 1 de Phobetria),

lauteur a constaté l'existence des os supplémenlaires, ou du

plus grand d'entre eux, et de la raodification qui en résulte dans

roceliarinæ qu'il propose de comprendre sous

de Puffineæ, savoir les geares Æstrelata^ Puffim

Adamastor^ en d'autres termes les genres ou

s genres Fulmarus^ Ossi-

fraga, Daption, Pagodroma, Prion, Proceltaria, Oceanites et Pele-

cano'ides^ et probablement aussi chez le genre Halobæna, qui n'a

pas encore été examiné, soit en tout 8 genres contre 6 nem-

mes plus haut. Mais si, au lieu des genres, ou considere les

espéces, comme les 6 premiers genres å os supplémenlaires

sont beaucoup plus riches en espéces que les 8 qui en sont

privés, la proportion devient tout autre, et on ne s'éloigne sans

doute pas beaucoup de la vérilé, en avancant que les os en que'

stion se trouvent environ chez les deux tiers de toutes les

espéces connues de Pétrels. S'appuyant sur cette difference

dans la structure de l'aile, l'auteur propose de diviser comme il

suit la sous-famille des Procellarinæ:
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I. Les os supplémenlaires des ailes sont presents:

12 rectrices a. Puffineæ.

II. Les os supplémenlaires des ailes manquent.

La 1*'" rémige est la plus longue.

Plus de 12 rectrices b. Fulmareæ.

12 rectrices:

Bords du bec sans dentelures. . Pagodroma.'^)

Bords du bec avec dentelures. . c. Prioneæ.

La 2* rémige est la plus longue .... d. Procellarieæ.

Le tableau de la page 138 montre quels sont les genres

qui se rapportent å cbacune de ces 4 divisions.



Sur les anomalies des vertébres sacrées chez

les Grocodiliens.

Un a généralement admis jusqu'ici que le bassin des croco-

diles se composait toujours de deux vertébres; mais en exami-

nant il squelettes d'alligalors et autres vrais crocodiles, Mr.

c'est la derniére vertébre lombaire, et, dans les autres, la pre-

miere vertébre caudale, qui est transformée en vertébre sacrée.

1" cas. Squelette, long de 5 pieds 4 pouces, d'un vieux

Jacaré du Brésil(?), probablement un Alligator sclerops (Schn.)-

Des trois vertébres qui composent le sacrum de ce squelette,

les deux postérieures portent les cotes, qui, pour la grandeur

et la forme, correspondent å celles qu'on trouve normalemenl

chez les Crocodiliens, avec la seule difference que, sur Tune de

ces deux vertébres, l'antérieure, Tangle externe des cotes est

coupé obliquement par devant, évidemment pour faire place aux

cotes de la premiere vertébre sacrée. Ces derniéres sont toujours

encore épaisses et anguleuses, non pas piates comme celles des

vertébres lombaires, mais cependant plus minces et plus étroites

que celles des deux vertébres sacrées postérieures, et elles ne

s'élargissent pas en dehors comme celles-ci; elles aboutissent a

l'extrémité anlérieure de l'os iliaque, au-devant de l'acétabule,

et en face du carlilage qui remplil l'espace compris entre Tos

iliaque et l'apophyse ischio-pubienne; elles se dirigent un peu

obliquement en arriére, et partent tant de l'arc que du corps de

gauche étanl un peu plus courte que celle de droite,

sant un peu déformée. La vertébre d'oili elles partenl

å l'arc et au corps, un peu plus large que les deux



eteinls, et que la mjrtebre qui '.suit immédiatement la troisiéme,

posséde les deux raarques distir.ctives de la premiere vertébre

caudale, c'est-å-dire est biconvexe et sans os en V. Dans

cette transformation. la vertébre a en méme terops perdu

quelques-uns de ses car;ictéres normaux; car, ( irt, les

;s qui s'y atlachenl partent å la fois

du corps et de l'arc^, et vion de l'arc seulement comme chez les

et, ci'autre part, le nondyle convexe qui se

trouve å l'extrémité
]
poste.•ieure clu corps, est d«jvenu u

face presque plane, d'oå cette a ;, que 1 e corps

de la vertébre sacré;e anltérieure normale se tennine également

en avant par une surface plane.
, au lien d'étre concave en ce

point comme å Pordi naire.

2" c as. Squele tte, 1ong de 7 pieds V-, d'tiin v-ieux Croco-

dilus acutus måle de Cuba. Des trois ver! ébres sacrées.

l'anlérieure, avec ses5 cote s, a essentiellement la forme que la

codiles, et les cotes aboutissent aussi de la méme maniere aux

os iliaques. Les cotes de la vertébre sacrée médiane sonl å

leur origine aussi lourdes et' aussi épaisses que d'habitude; mais

il s'en faut qu'elles s'élargissent comme å l'ordinaire vers leur

extrémité distale, el, å leur jonction avec les os iliaques, elles

n'onl guere plus de la moitié de leur largeur normale, de sorte

qu'elles laissent le dernier liers du bord interne de ces os libre

jusqu'aux cotes de la vertébre sacrée postérieure. Ce!les-ci, a

prismatiques que les cotes des deux premieres verlébres sa

crées; elles sonl plutot aplaties, mais, de méme que ces der-

niéres, elles partent cependant et de Tarc el du corps de la

vertébre. En dehors, vers leur extrémité distale, elles augmen-

tent beaucoup de largeur, et se termincnt par un surface épais

convexe, recouvert d'un cartilage tendineux, lequel est presque



entiérenienl engagé dans une fosse profonde des os iliaques,

mais, par une petite parlie de sa surface, touche en méme

temps å l'extrémité distale des cotes de la vertébre sacrée mé-

diane, et y esl également uni par un cartilage tendineux. Tan-

dis que la vertébre sacrée antérieure est, comme å l'ordinaire,

concave en avant, la troisieme, a sa jonction avec la raédiane,

se lermine, comme celle-ci, par une surface plane, et est munie

en arriere d'un grand condyle convexe, de sorte que la vertébre

est plan-convexe; la vertébre caudale qui suit immédiatemenl

est concave en avant, convexe en arriere, et porte un os en V.

Jl suit de lå que c'est la premiere, vertébre caudale qui, dans

ce cas, a été transformée en vertébre sacrée surnuméraire, et

qu'a cette occasion, non seulement ses cotes et apophyses

transversales ont subi un changement resultant de leur liaison

anomale avec les os iliaques, mais le corps méme de la ver-

tébre a aussi perdu la forme biconvexe qui lui est propre. Mais,

outre cette anomalie, le squelette en présente encore une aulre.

Bien que la vertébre sacrée antérieure réponde évidemment å la

premiere vertébre sacrée normale, et ne soit pas une vertébre

lombaire transformée, elle n'est cependant précédée que de 23

vertébres, et il m.inque done une vertébre dans cette partie de

l'épine dorsale, On peut encore ajouter que les trois vertébres

sacrées présentent toutes une faible asymétrie; la cote droite

de la vertébre antérieure est ainsi un peu plus large que la

gauche å son extrémité distale, tandis qu'inversement la cote

gauche de la vertébre roédiane est plus large en dehors que la

droite, et, en méme temps, un peu plus longue; enfin la cote

gauche de la vertébre postérieure 'est également plus large en

dehors que la droite, qui est en outre un peu déformée dans

3^ cas. Squelette, mesurant un peu plus de 3 pieds de

longueur, d'un jeune Crocodilus acutus d'origine inconnue. Ce

cas rappelle le précédent en ce sens que les trois vertébres

sacrées se lerminent de la méme maniére; le corps de la ver-

tébre antérieure est en effet également concave en avant, et celui

de la vertébre postérieure, plan en avant et muni en arriere

dun condyle convexe. En outre, les cotes de la vertébre an-

térieure répondent pour la forme et proportionnellement pour la

grandeur aux cotes correspondantes du grand squelette. Par



dans le cas précéderit, perdu de leur largeur normale et carac-

térislique a leur extrémité distale. Qu'il puisse cependant y

avoir de la place pour les cotes, également tres larges en de-

hors, de la vertébre sacrée postérieure, s'explique par la cir-

constance qu'elles sont tournées un peu en biais sur la ver-

tébre, de sorte qu'elles s'attachent aux os iliaques, plutot en

obliquant de haut en bas que d'avant en arriére. On observe

d'ailleurs déjå sur le grand squelette un commencement d'une

pareille torsion des cotes, mais elle est beaucoup plus prononcée

dans le petit, et il faut éviderament en chercher la cause dans

la grande largeur des cotes de la vertébre médiane. La Iroi-

sieme vertébre sacrée, ou la postérieure, provient done certaine-

ment aussi dans ce cas de la transformation de la vertébre cau-

dale antérieure, et ce qui vient encore le confirmer, c'est que la

derniére vertébre lombaire est précédée ici de 24 vertébres, le

norabre normal. La vertébre qui suit les trois vertébres sacrées

est, il est vrai
,

privée de l'os en V dont elle devrait étie

munie, en tant quelle n'est qu'en apparence la premiere ver-

dite vertébre n'est
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Videnskabelige illeddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn,

Udgivne at Selskabets Bestyrelsi

(Avec un resumé en francfais.)





Ovfrsigt over de videnskabelige Moder i den naturhistoriske

i Aaret 1874

Symjjetø ad floram Brasiliæ centralis coguoscendam, edit. Eug. 1

-"^Particula XtW/TLentibularii

.^ Eug. Warming. (Hertil Tab. I og I!)

/Biplocotyle OlriUi, en uleddet Bændelorm af Bothriocephalernes Gruppe.

Af Dr. med. E. Krabbe. (Hertil Tab. Hl)

os Neottia nidus avis Lin. Af Dr. Eiig. Warming.

I Tab. IV)

Bidragtii-K

--"fclil I). II. Spiringen af Froene hos Utricularia

vulgaris. (Hertil Tab. Vil). Af Dr. Eug. Warming

Symbol* ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam, edit. Eug. War-

_^^^ing. Particuia XVflpFam. S'ympZocaceo!, Styraceæ, Ebenaceæ,

Bosaceæ, auct. Hr. Eiig. Warming
Om de kulforende Dannelser paa Oen Disko, Hareoen og Syd-Siden af

NugssuaK's Halvoen i Nord-Gronland. Af Museeassistent K. J. V.

Steenatrup. (Hertil et Kort og Tab. VIII <fe IX)

„QlDL-EiWtragens Forekomst her i Landet. Af Prof. J. Reinhardt . . . . !

Om Forekonjsten af de Rosanoffske Krystalgrupper hos Rosa. Af Stud.

Om Fahers Iagttagelse af *Clio retusa- i V f Prof. J. Rein-

Particula XIX: Musci frondosi a dar. Dr. A. Olaziou in vicinia

-Notitser til Grenlands Ornithologi af Prof. J. Reinhardt

Ichthyographiske Bidrag. 11. Nye eller mindre vel kjendte Maileformer

""""stændigt kjendte, mellem- eller sydamerikanske Karpeiax (Chara-



Resumé en fran^jais.

Diplocotyle Olrikii, Cestoide non articulé <lu groupe des Bot

phales. Par Mr. H. Krabbe
Des racines du Neottia nidus avis Lin. Par Mr. £. Warming .

YUtricularia vulgaris.

£. Warming

islence des cristaux Rosanoff é

n\e de Disko, de Hle des Liévi

de la presqu'ile de NugssuaK dans
rd du Groniand. Par Mr. K. J. V.Steenstrup

u connus, principalement du nord de TAmérique du Si

ntrale ou méridionale. Par Mr. Chr. Liitken

Forklaring af TaTle

-9: Vtricularia lago-émis Warm; F
U. palatina G. Web.; Fig. 15—17

Forklaringen S. 20.)

carpa Vahi; Fig. 25: V. pallena St, Hil. (jfr. Forklaringen S. 20 og
lab. III. Fig. 1-6: Diplocotyle Olrikii Kr.; Fig. 7-8: BothHocephalm

ciatus; Fig. 9: B. variabilis. (Jfr. Forklaringen S. 25).
'lab ly. Neottia nidus avis L. (Jfr. Forklaringen S. 32).
Tab. V-Vl. Genlisea omata Mart. (Jfr. Forklaringen S. 55-57).
Tab. VU. Vtricularia vulgan^ Linn. (Jfr. Forklaringen S. 57—58).
Tab. VIII og IX. Geologiske Profiler fra Sjd-Siden af Disko-Oen og fra II

bænks Kulbrud i Waigattet i Nord-Gronland.



den naturhistoriske Forening

i Aarel 1874.

e Januar forelagde br. Poidsen den i Aargangen 1873, S. )69— 201

trykte Meddelelse om Bornholms Land- og Ferskvands
Bloddyr og Dr. Liltken .Ichthyographiske Bidrag, Nr. :

og 2« (nye Maller og Pansermaller), af hvilke Nr. \ er »rykt

Aargangen 1873, S. 202— 220, Nr. 2 i Aargangen 1874, S. 190-
220. (Jfr .Oversigt over de videnskabelige Moder i den naturhi-

storiske Forening i Aaret 1873., S. V).

e Jan nar meddelte Dr. Krabbe den S. 22— 25 trykte Undcrsogeisc

af 'Diplocotyle Olrikii, en uleddet Bændelorm af Bothriocepha-

dersogelser over Plantefamilien Lentibulariaceæ , son

<* rebruar gav Hr. M'orch I) en Oversigt over Vestindiens Bul

lion. Endvidere omtaltes og forevistes det Forhold ved i

Forsteninger fra Gronland (Patorfik), horende til endnu lev

Arter {Lepeta cteca, Tellina frctgilis, Nucula inftata, Cardiuni ,

landicum og ciliatum), at de viste Tarmkanalen saaledes ud

at dens hele Form var fuldstændig bevaret, et Forhold, pna h\

Indsamleren, Hr. Cand. 5<cen«<rH», forst havde gjort Meddel



; forelagde Gand. Steenstrup den S. 76— 112 trykte

)m "de kulforende Dannelser paa Oen Disko,

d-Siden af NugssuaKs Halvden i Nord-Gron la n d.

ts meddelte Professor Steenstrup sit tredje Bid

;t om, at G(

Dr. Lutke7i

Prof. Bernhardt foreviste et Exempel paa begyndende Albi-

le November foredrog Prof. Bernhardt de S. 113—121 trykte Be-

hvortil Apotheker Benzon knyttede den Oplysning, at Ellekragen
ifjor er skudt i Hareskoven af Skovfoged Seger og tilsendt Kam-
merherre Hide, samt at Grunden til dens, Hærfuglens og Gron-
spæltens Aftagen af Forstmændene angives at være den at de

Træei

igere havde ynglet hos os, at han havde dens A
Frederiksborg.

Prof. Steemtrup foreviste og oplyste derefter t

! Bregner
( Aspidium fiUxmaa

Ifarvede Bacterier.
Dr. Lutken foreviste derefter en ham af Dr. Willemoes-Suhm

endt Afbildning af en paa .Challenger.-Expeditionen mellem
irerne og de kapoverdiske Oer paa 2400 Favnes Dybde opfisket

apod Lophioid, der sandsynligvis vil danne en ny Slægt i

rheden af Ceratiaa, og meddelte de kortfattede Oplysninger, som



' s. dertil havde knyttet om Sammensætningen og Karakte-

f Fiskefauuaen paa de meget store Havdybder.

ember meddelte Prof. Steenstrup en Oversigt over Argo-

-Familiens Slægter.

ir. Warming forelagde derefter det S. 131— 178 trykte Bidrag

Lacistemeæ, Aristolochiaceæ og ^

betragtes som <

Supplementmoderne den 8de og 22de Januar 1875 fremlagde Prof. Bein-

logi., samt den 126—128 trykte Oplysning .om Fabers Iagt-

tagelse af Clio retusa 1 Kattegattet.; Forststuderende Steen de

S. 241—249 trykte Bemærkninger .om Ellekragens Fore-

komst i Danmark«, og Dr. Lutken en Afbildning af en under

• Gaiathea »-Expeditionens Ophold ved Singapuhra fanget Eistio-

yhorua og knyttede dertil nogle Bemærkninger om de rundnæbede

Sværdfiske i Almindelighed, som paa Grund af en indtruffen For-





Videnskabelige Meddelelser
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Naturhistorisk Forening i fijøbenham
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videnskabelige Meddelelser
fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenharn.

Tredie Aarti.

1874. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nf. 1 2.

Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam

i die 17mo Decbr.

Fam. Læniibfuiariaceæ

Candolie Prodr. VIII. p. 2. Benjamin in Flora Brasiiiensi,

UtricBlaria Linn.

Benjamin 1. c. p. 235.

i- U. Lagoensis Warm., nov. sp., nalans, foliis verticil

tripartitis deinque irregularius pinnatim capillaceo-multipartitis

) parte e vivo factæ,



caule vegelativo ternatis omni parte capillaceis ampulliferis, in caulis

florentis medio numero 5—6 verticillum slellalum unicum formanti-

bus petiolis et partibus infimis laciniarum iraarum inflatis subfusi-

formibus cellulis maximis, scapo nudo 2— 3-floro e longitudine

foliorum hujus verticilH, erecto, stricto, bracteis basifixis ovatis

acutis margine denliculatis, pedicellis erectis bracteas duplo

triplove superantibus, lobis calycinis apice rotundalis subæqua-

libus oblongo-obovatis, labio snperiore corollæ luteæ valde con-

ilari subtrilobo margine fortiter crispulo-undulato,

ari integro, palato valde elevato pro-

i-elongato bidentato v. bifido labio

subadpresso idque pauUo superante.

Tab. nostra, I, fig. 1-9.

Internodia caulis fluitantis vulgo 1

—

2 cm. longa; folia ve-

getativa ternata, 3—4 cm. Ig. et lata, primum Iripartiia dein

irregularius vel plus minus dichotomte partita; utriculi 2—2V4

mm. longi, c, 2 mm. It., corapressi, haud ore ciliati. Ramuli

floriferi internodiis c. 4 inter se distantes, medio verticillum

foliorum inflatorum gerentes; internodiura primum c. 4—6 cm.

Ig.; folia hæc partibus inflatis subfusiformibus apice 3-fidis

pallide flavescenlibus c. 2 cm. longis et */9 cm. latis in

aqua natantia. Internodiura secundum ramulorum florentium

seu scapus purpurascens, 3—4 cm. Ig., glabrum. Bracteæ 2—3

mm. Ig. Pedicelli c. o—8 mm. Ig., apice haud incrassati,

post anthesin quoque erecti. Lobi calycis glabri purpurascente-

virides, c. 2—2*/2 mm. Ig., superior obovatum, inferior oblongo-

ovalis. Corolla flava palato semigloboso fusco-striato , calycem

plus duplo superans, ab apice calcaris ad summum labii superi-

oris c. lem. Ig.; calcar 6—7 mm. Ig. Ovarium ovoideum, viride,

nitidum, glabrum, levissime foveolatum; stigma margine sub-

denticulatum.

Species hæc pulcherrima proxima est U. inflatæ Walt. (DC.

Prodr. I. c. 4), quæ tamen differt inprimis formå foliorum scapi

inflatorum, scapo 5—8 floro, labio inferiore 3-lobo, calcare



iviore, deinque raagni-

(Benj. I. c. p. 237,)

2. U. pallens St. Hil. mongr. Prim. et Lent. 27, Benj. I.

c. 237.

var natans. Tab. nostra I, fig. 10, et tab. IT, flg. 25.

Scapi in speciminibus meis ad 12 cm. longi, tenuissimi, ad

4:-flori; squama scapi minima, baud i mm. Ig., inlerdura defi-

eiens; pedicelli sub anthesi 8—10 ram. ig., dein Jongiores;

bracteæ vix i mm. Ig.; lobi calycis c. 2 mm. ig. et fere toti-

dem lati; corollæ in toto c. 10—12 mm. longæ pallide flavæ

labium superius c, 3—4 mm. Ig., subtrilobum lobo intermedio

emarginato, inferius subtrilobo-orbiculare, palato parvo abrupte

elevato subgloboso leviler bilobo; calcar corollam paullo superans,

elongato-conicum obtusissimum 6 mm. longum. Capsula giobosa

c. 5 mm. Ig, Semina peltata, suborbicuiaria, ala crenulata irre-

gulari undique cincta, c. 1 mm, longa, fusca. — Utriculi ovoidei

vix 2 mm. longi, apice longi ciliati.

In lacu Lagoa Santa, m. Martio, Maio, Aug., Novembri

florens lecla: W.

Annot, Specimina a clar, Dr. Gtaziou in vicinia Rio de

Janeiro (sub no. 2S87 et 3663) lecta corolla et fructu maturo

deficientibus determinationera certam baud permittunt; a specie

præcendenli differunt calycis lobis magis orbicularibus rotunda-

tis; verisimiliter U. longirostri Le Conte Eli. pertinent.

3. U. palatina G. Web., Benj. in Flora Bras. p. 239, lab.

20 fig. 2, et tab, 22, fig. 1.

Specimina mea a descriptione Benjamin! quoad floris struc-

turam discrepant, quam ob rem descriplionem meam ex vivo



publici juris facere optimum habeo. — Scapi in omnib,

meis solitarii, maximi ad 7 cm. Ig.; bractea vulgo c.

m. infra calycem sita, baud semper basi evidenter auriculata.

lilarius. Lobi calycini inæquales, superior ovatus subobtusus

I minute denticulatus, inferior brevior sed latior fere obcor-

apice subtruncatus et repandus; labium superius

corollæ purpureæ ad basin labii inferioris luteæ purpureo-striatæ

c. 1 cm. longæ oblongum truncato-obtusum c. 5 mm. Ig., infe-

rius longius, c. 7 mm. !g., oblongum vix trilobum appellandum

sed lateribus valde conico-inflatis et certo modo palato valde

bilobo V. bicalcarato instruclum, marginibus reflexum, obtusum:

calcar e basi latiore constrictum deinque suboblongum obtusum

V. subbidentatum labium corollæ inferius Iriente fere superans,

c. 8—9 mm. Ig., et 2 mm. Il, Ovarium ovoideo-globosum minu-

tissime glanduloso-pilosum; stigma laciniato-papillosum.

Tab. nostra I, Gg. 11—14.

Ad lacus Lagoa Santa in paludosis, m. Martio—Maio

4. U.purpurea Walt., De Cand. Prodr. VIII, 5; natans, foliis

verticillatis capiilaceo-multipartitis, utriculis creberrimis majusculis

ovalibus ore nudis, scapo nudo nunc inprimis versus basin spon-

gioso inflato paucifloro (vulgo 2-floro), bracteis basi leviter auricu-

latis solitariis simplicibus latissirais fere orbicularibus et pedicelli

pluries longioris basin amplectentibus, calyce corollå multo minore,

lobis valde concavis fere orbicularibus rotundalis, coroUa purpurea

labio inferiore ad faucem Juteo, labio superiore galeato subobo-

valo subtrilobo apice denticulato, inferiore mullo majore subindi-

obtusissima inflato, calcare labio æquilongo v. breviore eique ad-

presso complanato elongalo-conico.

Tab. nostra. I, fig. i.5-17.

Caulis robuslus, l'/o ram. crassus flavescens, folia verticil-

lata capillaceo-multiparlita flavesconte-viridia gerens; utriculi vix



s mm. longi et 2 mm. It., oblique ovoidei. Scapus 10—12 cm.

Ig., basin versus in specim. meis spongioso-inflatus et 5—6 mm.
crassus, pallide rubescens, apicem versus sensim attenualus.

Bracteæ tenuissime membranaceæ, 2—3 mm. longæ. Pedicellus

ad l^/o cm. Ig. Lobi calycis virides tenues, superior apice sub-

denliculatus, c. 4—5 mm. Ig. et latus v. latior, suborbicularis;

inferior ovatus apice rotundatus. Corolla a summo labii super,

ad apicem lab. infer. IV2—2 cm. Ig., purpurea, fauce iutea pur-

pureo-maculata. Calcar 12—13 ram. Ig. Labium infer. c. IV9

cm. Ig. ; lobi palati inflati c. 7 mm. Ig. Ovarium globosum gla-

brum,| sligmale uno papilloso.

Affinis U. palatinæ^ cui imprimis formatione labii corollini

inferioris similis. Cum descriptione U. purpureæ Walt. et speci-

minibus in herbario Haun. hujus speciei asservatis planta mea

congruit, excepto solum scapo spongioso-inQato.

o. U. hydrocarpa Vahl Enum. 1, p. 200, DC. Prodr. VIII,

p. o; fluitans, foliis alternis capiliaceo-multipartitis utricalos sub-

ovatos ore nudos gerentibusy inflorescentiis breviter stipitalis,

4—o-floris, pedicellis priraum erectis dein posl anthesiQ accre-

scentibus reflexis bracteam solitariam basifixam simplicem ovatara

obtusam tenaem sub anlhesi 3—4-plo superantibus, lobis caly-

cinis subinæqualibus ovatis obtusis, post anthesin increscentibus

et capsulam rostratam tegentibus, labio corollæ sordide purpureæ

superiore oblongo obtuso v. subrepando^ inferiore paullo majore

suborbiculari-obovato, apice emarginato-repando, palato subcor-

dato leviter elevato bilobo, calcare labo inferiori subæquilongo

^. breviore haud adpresso conico subobtuso, seminibus turbinalo-

discoideis peltatis reticulato-scrobiculatis (vide icon.).

Tab. nostra II., fig. 24.

FoUa ia specim. meis ad 4 cm. longa. Utriculi vix 3 mm.

'S- et 2 mm. U. Inflorescentia lota 5—6 cm. ig., erecta, flere

infimo interdum 3—4 mm. Untum supra basin sito. Pedicelli

sub anthesi ad 1 cm. le., dein accrescentes et robustiores.



cernui. Braclea ad 3 mra. Ig., pedicelli basin arapleclens. Lobi

calycis sub anthesi c. 2 mm. Ig., dein 3—4 mm. Ig. Labium

corollæ super. c. 4 mm. Ig., inferius c. 5 mm, Ig. Calcar 4—

5

mm. Ig. Corolla sordide purpurea palato flavescente. Semina

forte haud plane matura visa, in quaque capsula plura, pallide

fuscescentia, irregulariter suborbicularia, diam. c. V2 mm.

Differunt specimina Vahliana in herb. Haun. asservata a

speciminibus meis foliis rainoribus et tenuiorihus , 1— 1*/9 cm.

longis, atricuhs minoribus vix 2 mm. longis, inflorescentia lon-

giore el tenuiore evidenter pedunculata, pedicellis quoque gra-

cilioribus, quæ differentiæ autem haud tanli ponderis esse

mihi videntur, ut specimina mea specie! Vahlianæ non jun-

genda sint.

In lacubus circa Lagoa Santa, m. Aprili Oorens: W.

capillaceis, foliis perpaucis dichotomis v. simplicibus, laciniis ca-

pillaceis, utriculorum pedicello basi articulato, utriculis minimis

solitariis semiorbicularibus ore cilialis, inflorescentia sæpius in

dichotomia inter raraulos duo vegetatives sessili, 1-flora, flore

terminali nempe ut videtur abortivo, laterali unico longe pedicei-

lato basi squamula basifixa tenuissima membranacea latissima

amplexo, pedicello bracteam et calycem pluries superante, lobis

calycinis ovato-orbicularibus rotundatis, coroliae labio superiore

minimae pallidae subfornicalo latissimo bilobo lobis rotundatis.

inferiore obovato apice obcordato, marginibus paullo reflexo, pa-

lato haud elevato, calcar brevissimum late conicum obtusissimum

V. subtruncatum c. triplo superante. Ovarium subglobosum, gla-

brum; labium stigmatis inferius dense papillosum.

Tab. nostra II, fig. 1—8.

Pedicelli caulibus robustiores, c. 6 mm. Ig. Bractea vix 1

mm. Ig. Lobi calycis 1—IV4 mm. Ig. Utriculi solitarii.

Utriculariæ species hæc ob habitum, inflorescentiam sessilem,

et calcar corollæ brevissimum bursiculiforme vaide singularis,



propriam collocanda. — Icones me
pro parte ex vivo delineatæ; specimina exsiccata quæ

oculos habeo pauca et sat manca sunt.

In lacu Lagoa Santa lecta: W,

(Benj. 1. c. 240.)

7. U, longifoUa Gardn., Benj. I. c. 241.

In speciminibus meis costæ laterales anastomosibus

longe intra marginem silis sed margini subparallelis junctæ

folia igitur costis longitudinalibus 3 fortioribus instructa;

scentia ad 16-flora et 60 cm. longa; bracteæ interdum sii

pedunculi ad 4—5 cm. Ig. Semina c. ^k mm. Ig.,

acute angulosa fusca baud scrobiculata aut alata.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (1535, 4152).

8. U. geminiloba Benj. 1. c. 242.

Specim. nonnulla mea a descriptione Benjamini differunt foliis

exacte cordalis et labio inferiore corollæ in floribus quibusdam

integro. Variant magnopere magnitudine foliorum. Semina minima,

ambitu subovalia, sed processubus particularibus linearibus fere

V. ?ix e seminum latitudine instructa, fere echinata, superflcie

fortiler reticulala, fusca (vide iconem meam Tab. II, fig. 23).

In vicinia urbis Rio de Janeiro: Glaziou (1604, 2885,

4151, 4154).

U. subulata Linn., Benj. 1. c 343.

»erra d'Estrella, ad ripam rivuli, m. Martio

prov. Bahiensi" ut dicit Fl. Bras.): Lund.

Affixa, basi parce ampullifera „fibrosa*, fo

nullis, e DC. petiolatis spathulato-Iinearibus,



erectis squamatis paucifloris, squamis medio affixis apice et basi

longe acuminatis subulalis, pedicellis bracteas simplices integras

medio peltatas basi subacutas apice acuminatas pluries superanti-

bus, lobis calycinis subæquilongis forliter nervosis, suramo ovato-

elliptico acuto , inferiore ovali obtuso bidentato, corolla lutea,

labiis indivisis v. inferiore majore subcordato-orbiculari trilobo

lobo medio longiore, superiore orbiculari, palato inferioris parvo

semigloboso abrupte elevalo, calcare labum Iriente v. duplo su-

perante elongato acuto.

Partes imæ in specim. meis baud bene evolutæ foliis nullis.

Caulis 5—16 cm. Ig., volgo 2-florus. Squamæ vix. 1 ram. Ig.

Pedicelli 4—5 mm. Ig, Laciniae calycis rubescentes, 1^/2 mm.

Ig., vix 1 mm. It., vulgo 5— 7-nervosæ. Corolla flava striis

Dullis, ab apice calcaris ad summum labi superioris c. 8—9 mm.

Ig., lab. super. c. 4 mm. Ig. et totidem lato. Calcar c. 6 mm.

U. subulatcB L., U. trilobæ Benj. et nervosæ Benj. proxima,

el cum his in eandem seclionem carte collocanda esl.

Lagoa Santa in graminosis paludosis ad lacum, m. Aprili,

11. U. nervosa G. Web., Benj. 1. c. 247.

Specim. mea 30—40 cm. alla, simplicia v. ramosa, glaber-

rima; a descriptione Bcnjamini diflferunt solummodo floribus

paallo majoribus, labio inferiore evidentius trilobo lobis fere æqua-

libus, rachide inflorescentiæ haud tam fortiter flexa, ut dat icon

„Floræ Bras.«, pedicellisque paullo longioribus (1— l^/a cm. Ig.)-

Corolla lutea striis nullis; labium super. c. 7 ram. Ig., 6 mm.

It., inferius 13 mm. Ig., 10 mm. It.

Tab. nostra II, fig. 9—10.

In pratis graminosis humidis ad Lagoa Santa sat fre-

quens: m. Aug.—Nov. florens lecta; ad Palmeira prope Bar-

bacena, m. Junio Julio florens: W.



Seclio V.

(Benj. 1. c. 244.)

12. U. fusiformis Warm., n. sp., affixa, sub anlhesi aphylla,

utriculis deslituta (?), scapo altissimo slricto, squamis basifixis rni-

nimis indivisis ovatis acuminatis, inflorescentia multiflora, Lracteis

solitariis profunde trifldis laciniis subulatis, lacinia inlermedia

iaterales superante, pedicellis bracteas 2—3-pIo superantibus,

frucliferis quoque erectis, lobis calycinis iraprimis margine mem-

branaceis, rotundatis, superiore majore iate ovali, inferiore orbi-

culari, labio corollæ violaceæ superiore integro ovato, inferiore

duplo longiore Iriploque latiore Irilobo, lobis rotundatis, iaterali-

bus intermedio paullo majoribus, calcare horizontali adscendenti

baud adpresso elongato- conico acuminato labium triente v. fere

duplo superante, seminibus pallide fuscis fusiformibus longitudi-

naliter reticulato-striatis.

Tab. nostra II, fig. 22 (semen).

„Fibrillæ radicales" 1— 1*;2 cm. Ig.; caulis 1—2 pedes altus
;

squamæ sæpe vix 1 mm. longæ; raceraus ad 8-florus, basi in-

terdum ramosus et tune ad 11-florus; bracteæ ^1^-2 mm. Ig.;

pedicellus 4—8 mm. Ig., post anthesin haud accrescens; lobus

ealycis superior 4 mm. Ig., c. 3 mm. It.; inferior c. 3 mm. Ig.

et lat.; corolla violacea ad faucem in palato elevato maculis dua-

bus flavis ornata, vix l'/a cm. Ig. ; calcar c. 1 cm. Ig.; lab.

sup. 4—5 n,øj_ ig. gt fere totidem It.; capsula matura c. 3 mm.

Ig. ovoideo-globosa; semina ^/4 mm. Ig.; striæ longitudinales

anastomosibus paucis transversalibus junctæ.

U. Gomezii DC. proxima videtur, quæ tamen differt: scapo

1—4 floro, pedicellis bracteå sublongioribus, labio inferiore am-

Plo piano, calcare longe conico acuto labiam inferius æquante.

Ab V. obovata Miq. (Linnæa vol. 19,144) etiam diversa mihi vi-

detur. U. juncea Vahlii, cum qua secund. cl. Benjamin U. cor-

nuta jungenda, habitum persimilem håbet, flores tamen multo

brevius pedicellatos, inflorescentias igitur subspicatas.

Ad Lagoa Santa, m. Jan. Febr. florens lecta: W.



(Benj. I. c.)

13. V. reniformis St. Hil., Benj. 1. c. 247.

In vicinia urbis Rio de Janeiro: Glaziou (2886). In

alpestribus montis Serra da Piedade, m. Jan. Febr. florens.

aphylla lecta: Warming.

Annot. U. nephrophylla verisimiliter a cl. Dr. Glaziou sub

no. 4153 prope Rio de Janeiro lecla est; specimina raea

manca determinalionem certam tamen non permittunt.

(Benj. 1. c. 248.)

14. U. picta Warm., n. sp., affixa, florens aphylla, ampul-

lis nullis (?), caule stricto squamulis pluribus basifixis ovatis denti-

culalo-laciniatis acuminatis, racemo plurifloro, bracteis ternatis, me-

dia subovata margine laciniata acuminata, lateralibus subæquilongis

ab illa amplexi slinearibus, pedicellis bracleas 4—5-pIo superantibus

semper erecto-patenlibus, lobis calycis dorso subpapillosi obtusis,

superiore majore late ovato valde concavo margine undulato-den-

ticulalo, inferiore planiusculo subovato, corollæ subochraceæ pur-

purascente-venosæ labio superiore e longitudine lobi calycini

superioris semiorbiculari fornicalo margine undulato, inferiore

duplo -triplove Jongiore et latiore late rolundalo obsolete trilobo,

palato abrupte elevato semigloboso haud lobato dorso concavo,

calcare recto obtuso planiusculo subhorizontali labio adpresso et

fere æquilongo.

Tab nostra II, fig. 11—17.

Caulis pedalis et ultra, in specim. meis simplex. Radix baud

bene nota. Squamæ caulinæ c. 1 mm. Ig. Inflorescentia 4— o-

flora. Pedicelli c. 1 cm. Ig. Bracteæ vix 2 mm. Ig. Calycis

dorso papillosi lobus infer. flavescens, c. 2 mm. Ig., superior

obscure fuscus v. obscure fusco-parpurascens, in margine undulato

lutescens, c. 3 mm. Ig. Labium corollæ infer. o—6 mm. Ig. et



fere totidem latum., ochraceum, vio!aceo-v. purpureo-i

palatum medio zona longitudinal! lutea punctata

ginata ornatum, ceterum ochraceum ut labium reliquum venosum

et minute sordide purpurascente-papillosum, calcar unicolor pallide

ocbraceum, apice tamen viride minute papillosum; labium snpe-

rius pallide violaceo- ochraceum obscurius venosum. Ovarium

globosum, viride, oculo armato minutissime fusco-punctatum.

Ex affinitate U. strictæ Meyer, U. junceæ Vahl [U. comutæ

Michx.), U. prælongæ St. Hil., etc, sed harum specierum nulli e

meo judicio jungenda.

Ad lacum Lagoa Santa, m. Aug. Sept. florens: W.

eenlisea St. Hil.

Benjamin in Fl. Bras. p. 252.

1. G. ornata Mart., Benj. 1. c. 252.

In suramis montium Serra dos Orgaos, m. Oct. florens,

a cl. Dr. A. Glaziou lecta {no. 4150).

Ann. Folia hujus specie! et verisimiliter specierum reliqnarum

quoad formam valde variant, quod certe pro parle ex allitudine

aquæ pendet; in hac nonnulla linearia sunt longissima, alia cum

his quoad structuram internam congruentia versus apicem inflala

aerifera et ampullam quandam oblongam apice dicfaotamam, laci-

niis duabus spiraliter tortis inslruclam, formantia, de cajus con-

structione interna valde singulari Jinfra pauca dicere in aaimo

habeo; alia spathulato-linearia. Herba perennis rbizomate verti-

cali 1—2 poll. longo, parce ramoso crassiusculo foiiis densissime

tecto, scapo terminali. [De anatomia rbizomatis, scapi et foliorum

vide infra p. 33: Warming, „Bidrag til Kundskaben om Lm-

tibulariac€æ%

2. G. pu$iUa Warm., n. sp., caule basi piloso et corolla

puberulo-papillosa, cælerum glabra, foiiis obovato-spathulatis v.

spathulatis, caule parce squamoso squamis ovatis acutis, flore unico
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cum rudiraenlo floris terrainalis, rarius biflora, pedicello ereclo caly-

cera el bracleam pluries superante, bracteis „ternalis* subæqoilon-

gis V. media laliore ovata paullo breviore, laleralibus lanceolatis.

Jaciniis calycinis tribus late lanceolalis aculis, duabus superioribus

laleralibus quara reliquis paullo anguslioribus, corolla flava, labio

superiore inlegro ovato obtuso marginibus reflexo, inferiore Iri-

lobo, lobis brevibus rolundatis, intermedio laliore, calcare labio

adpresso e basi lalo sensim acuminalo conico labium vix duplo

superante, ovario giabro.

Tab. nostra II, fig. 18-21.

Caulis 5—10 cm. alta; folia 1— 1»/2 cm. Ig., vix 2 mm. IL;

squamæ scapi (3—3) et bracleæ basifixæ, c. 1 mm. Ig. Pedi-

celli ad 1 cm. Ig.; laciniæ calycis c. 1 mm. Ig. Corolla a

summo labii super, ad apicem calcaris c. 7 mm. Ig.

Cum nuUa specie mihi nota plane congruit; G. repens Benj.,

quæ proxima videlur, differt rhizomate repenle stolonifero, brac-

teis hirsutiusculis, calyce pubescenle.

Miquel in Flora Bras. Martii, vol. X, p. 257.

Ceiitnicalus Linn.

1. C. pentandrus R. Br., Miq. I. c. p. 264, var. elongatus

Si. Hil. et de Gir.

Specim. mea variant floribus 4— 5-meris.

Circa Lagoa Santa in paludosis prope rivulos, m. Junio—
Nov.—Jan. florens el fructifera lecla o: per fere omnes anni

menses floret: W.

Anagallis Tournef.

1. A. tenella Linn., Miquel I. c. 262. — In paludosis ad

Mugy das Cruzes aliisque in locis provinciæ St. Pauli, m.



Fam.

Miquel in Flora Bras. vol. X, p. 269.

Ardisia Sw.

1. A. semicrenata Mart., Miq. 1. c. 283.

Frutex vulgo 4—6-pedalis; folia in vivis utrinque pulchre

viridia nitida; corolla alba, aurantiaco-maculata. — In silvis ad

J-agoa Santa frequens, floret m. Nov.-Jan.; fructus mature-

E diagnosi Miquelii pediceili brevissimi, quod non cum

icone ejus (nec cum specimine meo) congruit.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (1529).

3. A. gracilis Miq. I. c. 287.

In silvis humidis ad Batataes, m. Junio fructibus vix ma^

turis lectis: Lund.

In silvis humidiusculis, in paludosis ad ripas rivulorum etc,

ad Lagoa Santa hine illinc; frutex v. arbuscula vulgo circiter

orgyalis, interdum ad 16-pedalis, ramis borizontaliter palentibus,

Ploret m. Nov.—Aprili., verisim. m. Maio quoque; fraclifera lecta

Dec. Jan., et m. Sept. Oclob.: W.

t^olia læle viridia; inflorescentia subcarnea axibus rubescen-

t'bus; flores carnei v. albescenles punctis et lineis subauran-

tiacis. Drupa globosa, apice apiculata, diam. c 6 mm., basi ca-

^yce explanato circumdata, nigra, nilida.

4. A. cauliflora Mart. et Miq., Miq. I. c. 291.

Specim. meum a descriptione et icone Miquelii differt lobis

calycinis lale ovatis quam in icone brevioribus, bracteis apice vix

fimbriato-laceris.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (4073).



CybianthHs Mart.

1. C. cuneifolius Mart., Miq. I. c. 293.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (no. 842, 895?). —
In silvis ad Lagoa Santa inprimis humidiusculis frequens;

frulex V. arbuscula, 5—15 ped. alta; floret m, Nov. Dec, cum

fruct. maturis m. Maio lecta; folia novella ra. Dec— Febr. evol-

vuntur: W.

In omnibus specim. meis, tam Lagoensibus quam Sebastia-

nopolitanis, folia lanceolata, interdum latitudine maxima supra

medium sita, basi longe cuneato-attennata, apice nunc acumi-

nata nunc acnta v. subobtusa, lamina in maximis c. 12—13 cm.

Ig., 2'/^—3 cm. It., petiolus 1— l^/a cm. Ig. Pedicelli 2^/3—5

mm. Ig. in Doribus masculis graciliores. Corolla purpurascente-

viridis, in floribus masculis rotata, in femineis (ex annot. meis)

magis campanulaceo-rotata; plantæ femineæ robustiores et ob-

scurius virides; flores nonnuUi hermaphroditi videntur vel forsan

antheræ in femineis non plane steriles sunt, Drupa diam. c. 5

mm., subdepresso-globosa, styli basi apiculata.

var. graciUima Warm., a formå principali differt foliis multo

angustioribus lineari-lanceolatis, 11—13 cm, longis sed 10—

H

mm. tantum latis, petiolis c. 5—6 mm. Ig., dein racemis graci-

lioribus, ad 5 cm. longis, rachibus pedicellisque c. 8 mm. Ig-

fere capillaceis, bracteis lanceolatis c. 1 mm. longis. Stirps ma-

scula solum visa. Differentias alias inter hane et form. princi-

palem non video.

Ad Rio de Janeiro: Glaziou (2961).

2. C. angustifoUus Alph. DC, Miq. 1. c. 294.

In vicinia urbis Rio de Janeiro: Glaziou (2877, 1155?);

folia nonnulla 30—35 cm. Ig., vix 7 cm. It. — Ad Lagoa

Santa in silvulis humidiusculis, ad paludes etc. sat frequens;

8—12 ped. alta, frutex v. interdum potius arbuscula, trunco

eleganti tenui, fronde pulchre viridi; floret Sept.—Jan.; m. Martio,

Aug., Sept. cum fructibus leeta: VV.
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Folia glabra nitida ad apices raraulorum congesta, fascicu-

lata, fasciculis inter se 12—20 cm. reraotis. Racemi inter-

dam subpenduli. Flores nunc brevissime pediceilati, fere sessiles,

nunc pedicello longiore, attamen in specim. Lagoensibus vix

ullra 1 mm. longo, in specim. Glaziovianis (2877) ad 4 mm.

Ig. instructi, quæ varialiones certe pro parte cum sexa floris

relationem quandam habent. Eam ob rem Cyb. nitidus Miq.,

mihi e descriptione Miquelii solum notus, a C angustifolio vix

specifice distinctus esse videtur; in floribus feraineis (aut her-

maphroditis) pedicelli quam in masculis breviores sunt, et basis

calycis tumefacta interdum quædammodo pedicellum simulat,

pistillum e fundo coroUæ longius prorainens ovoideum,.in stylura

iongiorem attenuatum, stigmate discoideo lobato; in floribus ma-

sculis pistilii rudimentum fundum floris occupat vix faucem co-

rollæ superans, nec calycis basis tumefacta v. incrassata est. Co-

rolla viridis, punctis et striolis rubris notata. Drupa subde-

presso-globosa, nigra, 5—6 mm. diam.

var. o/pes(ru.Warm., differt foliis anguste lanceolato-oblon-

gis, rigidis, supra lucidis, subtus nitidiusculis, rainoribus (c. 12

cm. longis et 2 cm. latis), et fasciculis foliorum intervallis multo

minoribus (1—2 cm. longis) ab invicem separatis. Caules in

specim. meo cicatricibus foliorum delapsorum fortiter prominen-

tJbus notati.

In Serra do Cipo, m. Octobri florens lecta : Matbieu

Libon (in herb. Lund)»

3. C, detergms Mart., Miq. I. c. 296.

In humidiusculis inter Rio grande et Uberava, Jul. flo-

rens: Lund. — Ad Lagoa 5anta lam in campis „cerrados''

dictis, quam in fruticetis et virgultis silvulisque frequentissimus,

m. Aug.—Jan., sec. Lund m. Maio quoque florens, floribus sva-

veolentibus, fere Galium cerum redolentibus; fructus raaturescunt

ra. Martio, Aprili et Aug,, frons nova m. Aug.—Jan. evolvitur
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vetustiori nondum dejecta; ex Lund: „Farinha secca'' et

„Jacaré do mato" appellalus; mihi nulium nomen notum: W.

Frutex est, in campis vulgo 2—4-pedaUs, in silvis paullo

allier inlerdum fere arbuscula; folia obscure viridia, nitidula, in

formis siivestribus ad 20 cm. longa, novella unacum ramulis

ferrugineo-leprosa. Racemi erecti el inprimis bracleæ ferrugineo-

leprosæ; bracleæ c. 1 mm. longæ, pedicellis fere æquilongæ, in-

terdum sublongiores, interdum breviores; pedicelli ad IV2 mm-

longi, sæpius breviores; fleres feminei fere v. plane sessi'.es

basi floris aulem valde incrassala, pistillo elongato-ovato fau-

cem corollæ longe superante, stylo longiusculo; flores masculi

plane rotati cvidenter pedicellati rudimento pistilli in fundo floris

sessiii; herraaphroditi quoque occurrunt. Flores flavescentes,

Drupa globosa, c. 6 mm, diam.

Cyb. subfpicatus Benth. „foliis C. detergenti quodammodo

similis, inflorescentia vero diversissima'', mihi e descriplione Mi-

quelii solum nota, specim. femineis hujus speciei valde similis

Myrsine Linn.

1. M. fiocculosa Mart., Beoj. I. c. 314.

Prope Rio de Janeiro ad Campo bello, in montibus Cor-

covado, Dois irmaos, etc. m. Maio—Julio florens: Warming,

Glaziou (737, 1026, 1297, 5928). — Freitas, ad radices Serra

d'Estrella, m. Maio Junio florens: W. — Jn campis mixtis ad

Serra dos Vertentes prope Camapa in vicinia urbis Barbacena,

m. Maio fructifera: W. — AdLagoaSantain silvis frequens:

floret m. Maio, Junio: c. fruct. haud plane maturis m. Julio

lecta: W. — Frutex v. arbuscula fronde læte viridi; tomentum

variat rubiginosum v. fusco-canescens; drupæ 3—3^2 ™id- 'S-i

globosæ, in singula umbella ad 8 adsunt, brevissime pedicellatæ.

Sec. Glaziou ,Camara« incol. — In vicinia urbis Barba-

cena: „Parorocca" mihi appellata.
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2. M. Glazioviana Warm., n. sp., ran

tiolis foliorumque costa media subtus rufo-v. ferrugineo-hirtellis,

lamina ceterum utrinque puberula v, subtus pubescente, ovali v.

obovato-ovali, nunc obverse elongato-elliptica, apice rotundato v.

obtusa, rarius acutiuscula, basi obtusa v. acuta, baud in petio-

tum c. quartam v. quintam laminæ longitudinis metientera atte-

nuata, coriacea, rigida, margine leviter revoluta et plus minus

manifeste glanduloso-denticulata, inflorescentiis vix e petiolorum

dimidia longitudine, floribus glabris densissime confertis, ma-

jusculis, pedicellos brevissimos superantibus, caljcis lobis fere

orbicularibus rotundatis, corolia calyce duplo longiore, lobis ovatis

obtusis, antberis magnis e loborum longitudine.

Affinis M. viUosissimcB Mart., quæ tamen dififert tomento loa-

giore, foliis brevissime petiolatis, basi apiceque acutis, antberis

e loborum corollæ dimidia longitudine, et M. tomentosæ Presl. quæ

differt foliorum formå, corolia calycem quadruplo superante.

Ramuli 4—5 mm. crassi, tomento demum sordide fusco.

Petioli c. S mm. Ig., supra planiusculi. Lamina c. 4 (3—5)

cm- Ig., 2 (11/0—2^/2) cm. It., nitidula, junior dense ferrugineo-

pubescens et inprimis subtus nigropunctata ; costa media subtus

valde prominens,' laterales supra fere obsoletæ, subtus levissime

prominulæ; glandulæ lutescentes, semiglobosæ, medio depressæ

in margine revoluto inprimis superioris laminæ partis sitæ. Pe-

dicelli l«/a mm. Ig. Lobi calycis 1— 1*/2 mm. Ig. et It. Lobi

corollæ 2—2^2 mm. Ig., IV2 mm. It., apice obtusi glanduloso-

ojgro-striolati; antheræ luteæ fere sessiles, corollæ loborum

apices fere attingentes, connectivo dorso nigrescente.

In vicinia Rio de Janeiro: Glaziou (3640, 6067).

M. etnarginella Miq. 1. c. 312.

campis ad Piedade dos geraes (in

tBonfim), m. Maio Qorens; in aipestribus

rra da Piedade m. Febr. fructifera leet



pedalis: W. — Specimen meum alpeslre cum specim. Clausse-

niano conjparat foliorura formå, consistentia, superflcie etc. con-

gruit; differt solum lamina apice vix emarginata, drupis in qua-

que umbella pluribus evolulis. Lamina in vivis læte viridis, sub-

coriacea, nitida v. supra fere lucida; in exsiccatis lutescente-

fusca et in specim. raeo quara in affinibus multo minus fusce-

scens, subdiscolor; in spec. meo 3—5 cm. longa. Drupa de-

presso-globosa , Jævis, 3—4 mm. Ig., stylo et stigmate nigris

terroinata. An potius M. umbellatæ Mart. var. vulgaris?

4. M. lancifolia Mart,, Miq. 1. c. 312.

In campis ad Mugy das Cruzes, prov. St. Paulo, Nov.

florens: Lund (no. 729). Rio de Janeiro: Glaziou (3638).

o. M. umbellata Mart., Miq. 1. c. 310.

a, acutifolia^ Miq. 1. c.

In monte Itatiaia, m. Julio florens: Glaziou (5927); in

viciuia Rio de Janeiro: Glaziou (738, 4876). In silvulis ad

Franca, prov. S. Pauli, m. Julio flor.: Lund. In silvulis ad

Serra de Gamba (prope Barbacena) m, Maio—Jun. florens: W.

Ad Lagoa Santa in silvis frequens, arbuscula , 8—20-

pedalis; floret m. Jan.; m. Oct. Nov. fructifera ;
drupa globosa

nigra glauco-pruinosa: W.

Etiam aliis in locis provinciæ Minas geraes in parte orientali

a me observata, ex gr. inter Caxueirinha et Contagem, ad

Capella nova, ad Rio dos macacos et Rio Paraopeba,

ad Bom Fim, Brumado etc: W.

var. vulgaris, Miq. I. c.

i.agoa Santa: frutex silvestris, m. Aug. cum fructibus

„Jacaré (do mato)" incolis.

var. monticola (Mart.), Miq. 1. c.

In campis ad Lagoa Santa arbuscula et frutex frequens,

cortice in raraulis quoque suberoso; meo judicio cum M. Uapanea



6. M. leuconeura Mart., Miq. 1. c. 309.

Ad Rio de Janeiro, in monte dois irraaos, m. Julio

florens: W; ibidem: Glaziou (1295); ibidem in silvulis maritimis

(„restinga«) ad Tijuca, Jul. flor., et ad Copacabana, m. Mai

fructif.; Lund. Ad Lagoa Santa in campis arbuscula frequen-

tissima, vulgo 6—8 pedalis; m. Jun.—Aug. frondis novellae evo-

lutio visa, vetustiore sæpe nondum dejecta; floret m. Julio— Aug.

In silvulis et virgultis quoque occurrit.

In campis eliara ad Contagem et Capella nova (in parte

provinciæ Minarum orientali) a me observata: W.

„Jacaré (do campo)«; etiam „Folha santa«* sec. Lund,

quod nomen tamen Kielmeyeræ proprium est.

7. M. Gardneriana Alph. DC, Miq. I. c. 308.

In vicinia Rio de Janeiro, ex. gr. ad Tijuca, m. Mai

florens: Glaziou (5926, 1296).

sæpius 6—7 cm. Ig., 3 cm. It., brevissirae petiolata ; m. Aug.

folia novella evolvuntur vetustioribus jam v, nondum dejectis;

"oret Nov., fruclifera lecta m. Aug.

»Jacaré (do campo)« incolis.

In restinga ad Copacabana ad Rio de Janeiro speci-

mina legi, quæ cum formis carapestribus meis plane congruere

videntur: W.

Annot. Species hæ ultimæ quatuor valde polymorphæ certe

'n unam vel duas jungendæ sunt; quoad foliorum formas et co-

•ores, petiolorum longitudinem, costas, pedicellos et fleres maximo

gradu variant, et formis interraediis nuraerosissimis oranes inter



se junctæ sunt; solutio hujus quæstionis tamen botanicis Brasilien-

sibus tradenda est quibus facultas adest plantas in vivo observare.

M. Rapanea^ inter quas dificlllime distinguere possum, inprimis

campos inhabitant.

Tab. I.

-9. Vtricularia Lagoensis Warm.

Planta in aqua natans, magn. natu

— -i. Idem in sita naturali.

— 5. Labiam inferius cum calcare a lalere visum.

— 6. Calyx cum pistillo.

— 7. Pistillum, a latere visum.

— 8. Stigma, superne visum.

— 9. Labium corollæ inferius, superne visum.

— 10. Vtricularia pallem St. Hil.; corolla, magn. aucta.

— 11— 14. Vtricularia palatina G. Web.
— 11. Summa scapi pars cum flore solitario et bractea, magn. naturali.

— 12. Flos, magn. auctus.

-16—17. Vtricularia purpurea Walt.



Fig. 12. Flos, superne visus.

- 13. — a Jatere visus.

- 14. Calyx cum pistillo, s

-21. Gmlisea pvsilla Warm.

22. Vtricidaria fusiformisWaiTm; scmen. magn, auctum (^j.

24. — hydrocarpa Vahl; semen (^V



Diplocotyle Olrikii,

en uleddet Bændelorm af Bothriocephalernes Gruppe.

Ved at gjennemgaa Universitetsmuseets paa gronlandske Arter

rige Samling af Indvoldsorme har jeg truffet paa en hidtil utjendt,

i flere Henseender mærkelig Bændelorm, af hvilken afdode

Olrik 1860 i Godhavn havde fundet en halv Snes Exemplarer

i Tarmkanalen hos Salmo carpio.

Ormene, som alle staa paa samme Udviklingstrin, ere 70—

130 Mm. lange og 2—3 Mm. brede, for det meste lidt bredere

i den forreste Strækning end i den bageste (Fig. 1). Paa den

forreste Ende (Fig. 2) sidde paa tværs af Ormen to kredsrunde,

stærkt fordybede Sugeskaale, hver 1 Mm. i Tværmaal; de stode

tæt sammen, vende deres Aabning lige for til, og, sete fra Ran-

den af Dyret (Fig. 5), vise de sig at springe stærkt frem over

dettes Sideflader. Ormene vise ikke Spor til ydre Leddeling:

deres Rande ere fuldkommen jævne. Paa begge Flader er Midt-

partiet i 2/3 af Bredden efter hele Dyrets Længde noget frem-

hævet, i det Æggebeholderne her bugne frem. Langs Midtlinien

paa Bugfladen ere Kjonsaabningerne synlige som en Række fine

punktformige Gruber. Paa Præparater, der ere gjorte gjennem-

sigtige, ses ved gjennemfaldende Lys nærmest hver af Randene

et efter hele Længden uafbrudt sammenhængende Sidefelt, som



indtager */4 af Bredden og allerede ved svag Forstorrelse viser

sig morkt punkteret, i det Blommekamrene ere indlejrede her paa

den hos Bothriocephalerne sædvanlige Maade, Paa Tværsnit

iagttages i det inderste Lag af Sidefelterne Testiklerne, som paa

Ryg- og Bugsiden omsluttes af Blommekamrenes Lag. I det

midterste Længdefelt ligge, som ovenfor omtalt, Æggebeholderne:

de danne en enkelt Række, i et Antal af 150—200 Sæt. Alle-

rede tæt bag ved Sugeskaalene, hvor de begynde, vise de sig

fyldte med Æg; længere tilbage (Fig. 3) ere de stærkere ud-

spilede af Æg, saa at de gribe noget ind i Sidefelterne. I den

bageste Strækning af Ormen (Fig. 4) ere Æggebeholderne især

stærkt fyldte og ses tydelig al danne Bugtninger til begge Sider:

imellem de to forreste af disse, der som sædvanlig ere storst,

bemærkes Cirrusblæren. Ud for Mellemrummene imellem Ægge-

beholderne ere, navnlig i den midterste Del af Ormen, nogle af

Blommekamrene stærkt fyldte med Blomraemasse 'og som Folge

deraf storre og mere uigjennemsiglige, og de fra dem forende

Gange ere meget kjendelige ved deres Indhold; undertiden ses

2—3 Grene at samle sig til en enkelt Stamme, som gaar ind

mod Midtlinien for at forene sig med den fra den modsatte

Side (Fig. 3). Æggene (Fig. 6) ere aflange, af 0,033 Mm. Længde,

med et kornet Indhold og en enkelt Skal.

Den indre Bygning af denne Bændelorm slemmer, i det

mindste i sine Grundtræk, ganske overens med den hos Bothrio-

cephalus latus^ og den slutter sig nærmest til Slægten Dibothriutn

l>ies.; men den adskiller sig fra denne Slægt ved sin fuldstæn-

dige Mangel af ydre Leddeling, ligesom den ogsaa er ejen-

dommelig ved de kraftige Sugeredskabers Stilling og Form.

i sidst nævnte Henseende er den ligeledes forskjellig fra Slægten

I-igula, med hvilken den bar Mangelen af Leddeling til fælles,

og dens Forekomst i kjonsmoden Tilstand i Tarmkanalen hos

en Fisk lyder ogsaa paa en anden Udviklingsraaade. Jeg har

<lerfor ikke kunnet indordne den under nogen af de hidtil op-

stillede Slægter og vilde foreslaa at kalde den Diplocolyle Olrikii,



til Minde om ror ved sine utrættelige Indsamlinger af den gron-

landske Faana fortjente Landsmand.

Naar man gaar ud fra den Anskuelse, at Bændelormene ere

Dyrkolonier, bestaaende af en Række Enkeltvæsener, der opstaa

ved kjonslos Formering af et Aramedyr (Hovedet), saa fremtræder

dette tydeligst hos Tænierne, hvis enkelte Led ikke blot i deres

Bygning og gjensidige Afgrænsning, men ogsaa ved efter Moden-

heden at adskilles og fore et, om end kortvarigt, af hinanden

uafhængigt Liv vise en storre Selvstændighed. Hos Bothrioce-

phalerne forviskes dette Billede paa forskjellig Maade. Hos

Bothriocephalus latus blive Ledene ikke enkeltvis frie, men bort-

stodes i længere sammenhængende Kjæder, og i deres indre

Bygning vise de en mindre fuldstændig Adskillelse derved, at

Organsystemer (Testikler og Blommekamre), som hos Tænierne

ligge inden for hvert enkelt Leds Grænser, strække sig ind i

det bagved liggende Led, skjont de i funktionel Henseende til-

hore det foran liggende. Ledenes Udvikling fra Aramedyret fore-

gaar hos Bothriocephalerne fra Begyndelsen af paa en anden

Maade end hos Tænierne, og hos forskjellige Arter finder en

Forogelse af Ledenes Antal Sted ved en sekundær Tværdeling.

Men denne Deling kan undertiden være ufuldkommen, saa at

den ikke medforer en virkelig Forogelse af Ledenes Antal, i det

den nemlig ikke berorer Kjonsredskaberne, men holder sig til

Overfladen eller kun fremtræder ved Randen af Ledene. Dette

er bl. a. Tilfældet hos BothHocephalus variabilis (af Phoca cristata,

harbata og vitulina) og i endnu hojere Grad hos BothHocephalus

fasciatus (af Phoca hispida). Medens den ydre Leddeling ved

saaledes hos nogle Bothriocephaler at foroges uden at trænge

helt igjennem taber sin oprindelige Betydning, at afgrænse de

enkelte Individer, hvoraf Bændelormen er sammensat, taber

Ledenes Selvstændighed sig hos Ligula og Diploeotyle derved, at

Leddelingen ganske forsvinder i det Ydre og kun antydes ved,

at et storre Antal Sæt af Kjonsredskaber ere ordnede i en

Række efter hverandre.
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Ved Siden af disse Afvigelser fra den hos Tænierne sted-

findende regelmæssige Leddeling optræder et andet mærkeligt

Forhold, i det nemlig baade hos den uledede Ligula og hos

nogle af Bothriocephalerne med sekundær Leddeling Kjonsred-

skaberne kunne være mere elier mindre fuldstændig dobbelt eller

endog tredobbelt tilstede i Tværretningen. Hos Ligula har det

længe været kjendt, og for visse Arters Vedkommende af Slægten

Bothriocephalus {Dibothrium Dies.) har jeg ved en tidligere Lej-

lighed henledet Opmærksomheden derpaa (jfr. aVidensk. Selsk.

Skr., 5. Række, naturv. og mathem. Afd..., 7.Bd., S. 378—379.

— «Recherches helminthologiques en Danemark et en Islande..,

S. 34—35). Hos Bothriocephalus fasciatus er der saaledes efter

bele Bændelormens Længde to regelmæssige Rækker af Ægge-

beholdere (Fig. 7), og i Rummet imellem disse to Længderækker

kan der hist og her findes spredt enkelte mindre udviklede

Æggebeholdere (Fig. 8). Hos Bothriocephalus variabilis (Fig. 9)

danne Kjonsredskaberne paa nogle Steder en enkelt Række,

medens der paa andre Steder er to Rækker, og ved Overgangen

her imellem vise Æggebeholderne sig mere eller mindre sammen-

smeltede; hist og her kan der i en kort Strækning findes 3 Sæt

af Kjonsredskaber ved Siden af hverandre.

FørklaTiog til

(Forstorrelsen er angiven ved Figurerne.)

Diplocotyle Olrikii (af ScUmo carpio); hele Dyret.

Dets forreste Ende.

Et Stykke af dets midterste Del.

Den bageste Ende (af et andet Exemplar, maaske i

sammentrukken Tilstand).

Den forreste Ende med Sugeskaalene, set fra Rande

Æg af samme Bændelorm.

Led af Bothriocephalus faseiatut (af Phaea hispida}.

En anden Strækning af samme Exemplar.

Led af Bothriocephalui variabUia (af Phoca criatata).



Om Rodderne hos Neottia nidus ams Lin.

odet den 17de December 1873.)

(Hertil Tavle IV.)

pollinis orchidearum genesi

niisch, Beitråge zur Biologie und Morphologie der Orchldeen, lSo3 og

Botan. Zeitung, 1857, p. 472.

rillieux. De la structure anatomique et du liiode de vegetation du

Neottia nidtis avis; Ann. d, se. nat., IV Sér., 1856, tom. 15.

ofmeister, Aligem. Morphologie, p. 428.

rude, Die Biologie von Monotrapa Eypopitys L. unå Neottia nidus avis L.;

gekronte Preisschrift. Gottlngen. 1873.

Jlifterfolgende Bemærkninger anfores nærmest i Anledning af

sidstnævnte i disse Dage udkomne Skrift af Drude. Han nægter

nemlig bestemt (1. c. p. 15—16), at Neottia nidus avis Lin. for-

merer sig paa den særlig af P rillieux (I. c.) omtalte og op-

lyste Maade, som forst er bleven iagttaget rimeligvis af Vaucher

(1. c. 251), senere uafhængig af ham af H. G. Reichenbach

{1. c. 19) og Irmisch (I. c. 26), ved Omdannelse af Roddernes

Ender til vegetative Knopper. Drude siger saaledes:

• verfolgt man die Ausbildung der jungen Triebe an der

niemals eine Umbildung i

• Wurzein

zu Rhizomen bemerken konnen«;

fremdeles

:

i Prillieux's Figurer »ist der Causalnexus

Slucken verfehlt«. »Die mikroskopische Abbildui



in ein Rhizom besagt so viel wie nichts, da ihr

Nebelmeer darstellt, der untere Theil aber ent-

zeiiit«. »Da ich also mit keiner Beobachtung den

gerechtfertigt, die Meinung Irmischs iiber die vegetative Reproduction der

Neoltia wieder herzustellen und die andere zu venverfen- (Drude 1. c. 16).

Forfatteren har imidlertid afgjort Uret i at forkaste Prii-

lieux's Anskuelse (der iovrigt ogsaa er f. Ex. Irraisch's), og da

denne Sag — at en Rods Væxtpunkt forandrer Funktion og om-

danner sig til en vegetativ Stængels Væxlpunkt — er el saa

enestaaende og mærkeligt morfologisk Fænomen, maa ethvert lille

Bidrag ti| Oplysning af dette Forhold have sin Berettigelse, selv

om det, hvad Tilfældet er med denne Meddelelse, ingenlunde

fremtræder som et afsluttet, i alle Punkter gjennemfort Arbejde.

Neottia har to eller snarere tre Arter af vegetativ Knop-

dannelse; den ene er den af Drude omtalte, hvor Knopper

opstaa i Rhizomets Bladaxler; den er ogsaa iagttaget af Irmisch

(l.c. 26), Prillieux {!. c. 277), og den er ligeledes mig meget

vel bekjendt. Men den Omstændighed, at Drude kun har

iagttaget denne, berettiger ikke til den Slutning, at den er den

eneste; «a non esse ad non posse non valet consequentia«.

Den anden, den Prillieux'ske, synes at være meget sjeldnere

;

derfor taler den Omstændighed, at Drude aldrig har iagttaget

den, at den i del Hele er omtalt af saa faa , og at jeg ogsaa

forgæves har undersogt mange Neonia-Exemp]arer uden at flnde

Spor deraf. I denne Sommer (1873) var jeg imidlertid saa

heldig i Klinteskoven paa Moen, hvor Neottia som saa mange

»ndre sjeldnere Orchideer er meget hyppig, at finde to Grupper

af Planter, der strax vare mig paafaldende ved deres tæt sam-

'ede og store Mængde af henvisnede Blomsterstande; ved nær-

mere Undersogelse viste det sig, at dette hidrorte ikke blot fra

en rig Formering ved axelstillede Knopper paa Rhizomet, men

«gsaa fra den af Drude benægtede mærkelige Knopdannelse paa

Rodderne, idet el ikke ringe Antal Rodder fandtes, som frem-



viste alle Trin fra den forste synlige terminale Knopdannelse

(min Tav. IV, Fig. 1, 5—6 og 13—14) til dem, hvor Roden endte

i et kraftigt opstigende vegetativt Skud (Fig. 2 og 3), ganske

det samme, som ogsaa Prillieux anforer at have fundet (1. c.

279). Jeg maa ogsaa godkjende Prillieux's Figurer for natur-

tro og tillige hævde over for Drude, at Kausalforbindelsen

mellem dem ikke er fejlagtig opfattet. De kunde være bedre

udforte, men man vil ikke kunne misforstaa dem, naar man

forst har set tilsvarende Billeder i Naturen, og hvad hans Fig. 23

angaar, da er Væxtpunktet ganske vist «ein lVebelmeer» af

Celler (som man kunde vente det af Datidens Standpunkt med

Hensyn til Undersogelsen af slige faqerogame Væxtpunkter),

men lige saa vist som den nedre Del af Figuren »afgjort« frem-

stiller en Rods Bygning, ligesaa vist er den ovre Del, der ligger

i dens umiddelbare Fortsættelse, rigtigt opfattet af Prillieux

og fremstiller et Stængelvæxtpunkt med i del mindste et Blad-

anlæg.

Mine Undersogelser, der hojligen maa onskes gjentagne og

videre udforte, gave folgende Resultater.

Roddernes Dannelse. Rodderne hos Neottia forgrene

sig aldrig; hvor man ser en Rod opstaa, udgaar den altid fra

en Stængeldel, og saa snart man paa Enden af en Rod (f. Ex.

Fig. 2) ser Siderodder komme til Syne, kan man være overbevist

om, at denne Ende allerede har Stængelens Bygning; den

nederste af Siderodderne betegner næsten nojagtig Grænsen

mellem Rod og Stængel.

Rodderne anlægges ikke endogent og gjenncmbryde der-

for ikke Rhizomels Bark, hvad allerede Irmisch og Drude

meget rigtig have bemærket. Ingen af dem angive dog noget

nærmere om Roddannelsen. Rodderne anlægges aldeles

som vegetative Knopper i Almindelighed ved talrige

Celledelinger efter alle Retninger navnlig i tredie og fjerde Celle-

lag under Epidermis (Fig. 7—10). Samtidigt omformer en Stræng

af indenfor liggende Celler sig ved Delinger efter en Retning,



29

med den vordende Rods Længdeaxe,

til Prokarabium (se Figg.); denne Prokambiumstræng, ved hvilken

der etableres en Forbindelse med Moderaxens Fibrovasalstrænge.

danner altid en (ofte stærkt) opstigende Bue, hvis konvexe Side

vender nedad (Fig. 10, fv).

Rodhætten synes derpaa at danne sig ved tangeotiale De-

linger i forsle og andel Cellelag under Epidermis (Fig. 8—9),

og samtidigt med, at Roden i det Hele tager til i Storrelse,

danne sig saaledes de forste af Rodhættens Kapper, medens

Epidermis begynder at blive brunlig og skrumpe ind; den synes

snart at oploses, idel den forholder sig som en Rodhætte-Kappe

(e, Fig. 9). I enkelte Tilfælde nedstammer Rodhætten ganske

sikkert alene fra forste Periblemlag. Saaledes raaa jeg forstaa

mine talrige Præparater med Hensyn til dette Punkt, som jeg

imidlertid maa anbefale til gjentagen Undersogelse.

Den terminale Slængelknops Dannelse rober sig

udvendigt ved, at Rodens Spidse bliver meget hvidlig, idet Rod-

hætten afkastes, og snart ogsaa ved Dannelsen af et lille kolle-

formet eller ellipsoidisk Legeme paa Rodens Spidse (Fig. 1,

5—6, 13—44); dette Legeme er derfor i Regelen ved en Ind-

snoring som en Hals bestemt afgrænset fra Roden; det er skin-

nende hvidt i sin ovre Del og bærer paa sin nedre Del de morke-

brune Levninger af Rodhætten. Snart vise sig de forste Blade

paa det, og noget senere komme de forste Rodder til Syne.

Det er, som de overste Dele af Roden i det Hele, propfuldt med

Stivelse.

Fig. 13 er en lille Rod i naturlig Storrelse; Fig. 14 viser

dens Spidse, noget forstorret, med det forste Blad, f. Fig. 15

^iser samme i Længdesnit, hvorved det ses, at den axile Fibro-

vasalstræng i Roden (fv) naar hojt op i Spidsen; Fig. 16 viser

endelig den alleroverste Del stærkt forstorret; Prokambiumstrængen

er endnu udelt, men lige saa tydeligt er det, at Rodhætten er

afkastet, og al et Blad, f, er dannet. Væxtpunktet afviger nu i

intet Væsentligt fra det almindelige Rhizomvæxtpunkt, i hvilket
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der er et tydeligt Epiderinislag og hojst et udpræget Periblemlag,

forovrigt et lidet ordnet Meristem. Jeg har ogsaa set et Stadium,

hvor Knoppen var dannet, dens Væxtpunkt lydelig udpræget ved

sine mindre Celler, og hvor der paa Spidsen af den endnu sad

nogle Levninger af Rodhætten, medens Bladdannelsen endnu

ikke var begyndt.

At Stængelknoppen virkelig er terminal og opstaar paa

Grundlag af det gamle llod-Væxlpunkt synes der ikke al kunne

være Tvivl om; man maa imidlertid selvfolgelig ogsaa ved Tver-

snit kunne folge Overgangen fra Rod til Stængel.

Rodens og Rbizomets Anatomi er ganske vel bekjendt

ved Prillieux's og Drudes Undersogelser. Tversnittet, der

er fremstillet Fig. 12, viser en normal Rodbygning af det axile

Parti; om en svagt udviklet Marv ligge fire Grupper af Kar (u)

alternerende med fire Grupper Phioem (pA), og det Hele omgives af

en Skede (s-s), hvis Celler i enkelte Tilfælde (især yngre Roddele)

paa Tversnit vise den karakteristiske Caspary'ske Plet paa de

radiale Vægge og paa Længdesnit de dermed i Forbindelse

staaende bolgede Vægge, hvilket dog taber sig paa ældre Rodder.

I de fleste andre Tilfælde er Rodbygningen dog ikke fuldt

I Overgangen fra Rod til Rhizom ses med blotte Oje, at

den morke axile Stræng i Roden bliver tykkere og efterhaanden

ligefrem gaar over i den af Fibrovasalstrængene med det dem

sammensluttende Cellevæv dannede ligeledes morke og tykkere

Cylinder. At folge de enkelte Kar- og Phloemgrupper i Roden i

deres Overgang i Rbizomet og paavise den Omflytning af Ele-

menterne, som finder Sted, har hidtil ikke været mig muligt.

Phioem- og Karpartierne i Roden splittes ad for at ordnes paa

en anden Maade; samtidig opstaar der flere Strænge, en enkelt

Gang har jeg endog iagttaget Dannelsen af en Stræng udenfor

og uafhængig af den axile; alle fjerne de sig mere fra hverandre,

og Tversnittet viser en storre og slorre Kreds (se Fig. 4) ,
der

(ogsaa i Rhizomet) vedbliver at være begrænset af en i al Fald



i kemisk Henseende og ved Farvemidler endnu paavislig Skede.

Et Tversnit fra et Overgangssted mellem Rod og Stængel i

Grunden af en nylig dannet Endeknop ses Fig. 11. Elementerne

ere i Færd med at ordne sig til selvstændige isolerede Strænge.

Den tredie Form af Knopdannelse har jeg kun iagttaget

en Gang. Ved at lægge Tværsnit gjennem et ungt Rhizom op-

dagede jeg en Knop, der var undgaaet min Opmærksomhed tid-

ligere (Fig. 4,ff); jeg kunde intet Blad finde, til hvilket den

kunde være knyttet som Axelknop; den var stillet paa Rhizomets

Sider lig en af de mange Rodder (r), havde aabenbart exogen

Oprindelse, og synes saaledes at være en normal og exogen

Adventivknop. Ogsaa paa denne Sag raaa fremtidige Under-

sogeres Opmærksomhed være henledet; thi det vil ikke være

uden Betydning for Opfattelsen af den hele ejendommelige ter-

minale Knopdannelse, om der ogsaa forekommer exogene laterale,

men extraaxillære Knopper.

Neottid's Rodder ere saaledes til Trods for Drudes Under-

sogelser yderst mærkelige morfologiske Dannelser, Overgangsformer

mellem Rod og Stængel; Rodder med Hensyn til Bygning og

Funktion, Stængler med Hensyn til den exogene Dannelses-

maade, og endelig vise de ogsaa deres vaklende Natur ved den

mærkværdige terminale Knopdannelse efter Afkastning af Rod-

hætten. — Det turde vel være Umagen værd at underkaste dem

en gjentagen mere omfattende Undersogelse end den, mit næsten

helt forbrugte Materiale har tilladt mig.

Ved denne Lejlighed fortjener det at fremdrages, at Karsten*)

omtaler Knopdannelse paa Enden af Rodder hos Dioscorea og

lialsumine, og at den ifolge Vauche r maaske ligeledes skal fore-

komme hos Tamus communis'^*).

"Vegetationsorgane der Palmen., p. 113 og -Flora. 1861, p. 232:

•Blumenentwickelung aus der Wurzelspitze«.

"Hist. phjs.. IV, p. 323 og Irmisch i .Botan. Ztg.. 1857, p. 474.



Fig. 1— 3. Radices gemma caulina terminatæ, magn. naturali delineatæ;

r, radicellæ laterales in gemma ortæ
;
/, folia.

— 4. Sectio transversalis gemmæ, structuram rhizomatis et gemmam

lateralem {g) haud tamen axiUarem (adventitiam igitur) nobis

— 5. Radi>i, magn. nat.

— 6. Ejusdem apex magn. auct, gemmam caulinam formans,

longitudinales genesin radicellarum in stratis cellu-

exterioribus rhizomatis nobis demonstrantes;

rig. 9 coleorhiza radicis jam evidenter formata

longitudinalem ae fig. 9 demon-

ellæ Ifv) adscen-

i.'thibet; fol, folium.

Sectio transversalis gemmæ solutionem et transitum fasciculi

fibrovascularis centralis radicis in fasciculos disperses rhizomatis

(\ide fv fig. 4) exhibens. v, vasa; ph, phioema.

Sectio transversalis radicis, fasciculos quatuor vasorum quatuorque

alternantes phloematis demonstrans; s— s, vagina (•Schutzscheide«

-16. Radicella cadem. Fig. 13 radicella magn. nat.; fig- U, ejus-

dem apex gemmifer; /, folium; fig. 15, idem longitudinaliter sectus

;

intralem (radicalem) demonstrans.
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fra
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Bidrag til Kundskaben om Lentibulariaceæ.

Dr. Eug. Warming.

iMeddelt den 17de December 1873 og 6te Februar 1874.)

I. Geniisea ornata Mart.

Hertil Tab. V og VI.

I^enne Plante maa efter Rhizomet at domme være perennerende.

Dette (V, 1) er lodret, cylindrisk, lidt bugtet, tæt besat med

B'ade uden Axelknopper; det bliver tykkere foroven og bærer

her nogle faa store halvkugleformede Knopper {^, V, Fig. 1), og

det ender i den oprette blomsterbærende Axe («c), der kun bærer

smaa skælformede Bracteer og sidestillede Blomster; Rhizomets

Blade ere mange Gange længere (3—15 cm.), og af forskjellig

Form og Bygning, hvorom nedenfor.

Rhizomets Bygning.

Epidermis er dannet af et Lag store paa Tversnittet kva-

dratiske eller rektangulære Celler (i sidste Tilfælde med den storste

Diameter efter Radien), i Længdesnit mere aflang-rhombiske eller

6— 7-kantede. Kirtelbaar med kuglerunde encellede Hoveder

findes udviklede paa den; foruden Hovedet bestaa de af to i

Epidermis nedsænkede Celler, en orre lav og en nedre længere

(se Fig. 13, V), og samme Bygning have alle ydre Kirtelbaar hos



denne Plante, naar undtages en Form, som findes paa Blomster-

standen. Den indeholder ingen Stivelse og ingen Spallaabninger.

Barken er dannet af et mægtigt (V, 2, 3, 8) ensformet

parenkymatisk Væv, hvis tyndvæggede Celler paa Grund af de

store Inlercellular-Rum nærme sig til at være stjerneformede (V, 9;

i-i ere Inlercellular-Rum; de punkterede Kredse betegne Steder,

hvor Cellevæggene forblive i Forbindelse med hverandre, medens

der optræder Luft ud for alle mellemliggende Partier). De peri-

feriske Celler have mindre Lumen end de indre. De fore alle

Stivelsekorn, blandt hvilke der findes sammensatte Former.

a) uordnede Phloemstrænge, der indbyrdes anastomere meget

stærkt, navnlig i tangential, mindre i radial Retning (V, 8,

Tangential-Snit), og danne et Netværk af Form som en hul

Cylinder, og

b) af Kar, der ligeledes ere stillede uordentligt i Forhold til

hverandre, anastomere paa lignende Maade indbyrdes, og

danne et indre lignende Netværk, der er mere eller mindre

adskilt fra Phloemets ved parenkymatiske Celler [V, 4

(Tversnit af Rhizomet) og 7 (radialt Længdesnit)] og oftest

mere end disse Billeder vise (se Fig. 2, 3). Der dannes alt-

saa ikke selvstændige Fibrovasalstrænge (Ledningsstrænge)

sammensatte af et Phloem- og et Xylemparti; ej heller er

der Tale om et Kambium, man har simpelthen et Parenkym,

som staar i umiddelbar Forbindelse med Marven og Barken,

og i hvilket hine selvstændige Netværk findes anbragte.

Phloemstrængene, der træde frem ved deres brunlige

Farve (Undersogelsen er foretaget paa Spiritusmateriale), ere

meget protoplasmarige
;
paa Tversnit (V, 4 og 6) vise de sig som

Grupper af smaa tyndvæggede Celler, og hver enkelt Gruppe

modsvarer i Omfang og Form omtrent en af de hosliggende

parenkymatiske Celler {ph, V, 4), saa det ligger nær at for-

mode, at hver Gruppe er opstaaet ved Deling af en saadan;
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der kan findes Strænge, som paa Tversnit kun tælle 2—3 Celler.

Paa Længdesnit (V, 7) vise Phioeracellerne sig at være flere ja

mange Gange længere end vide; de have horizontale eller lidet

hældende Endevægge, der undertiden ere lidt tykkere end Side-

væggene og kunne være buede som Tvervæggene i Siror ofte

ere; men hverken i dem eller paa Sidevæggene har jeg kunnet

finde Siporer.

Karrene ere for en ringere Del Spiralkar (de indre), ellers

Ringkar med tætte Vindinger og ofte med meget korte og uregel-

mæssige Ledstykker (V, 5); tillige variere de meget i Vidde og

samme Kar kan have meget vide og derpaa pludselig meget

snævre Led; Tvervæggene ere gjennembrudte af et rundt Hul,

der ofte er omgivet af en fortykket Rand (V, 5). Ved Karrenes

Anastomoser, der finde Sted i saavel radial som tangential Ret-

ning, dannes de forbindende Partier hyppigt af meget uregel-

mæssige, ringformigt fortykkede Celler.

Phioemstrængenes saa vel som Karrenes Anastomoser ere

uafhængige af Bladstillingen; der findes langt flere Anastomoser

end Blade eller Bladspor.

Ethvert Blad forsynes med en Ledningsstræng, hvis Dan-

nelse er folgende: fra Phioemcylinderen bojer en Stræng ud i

opstigende Retning, fra Karcylinderen et eller et Par Kar i mere

horizontal Retning (V,-2, 3, 7); det Sted, fra hvilket disse boje

ud, ligger altid en Del hojere end det, hvorfra Phloemslrængen

hojer ud; i Begyndelsen ere de to Elementer fjernede fra hin-

anden, men efter et kortere eller længere Lob (V, 2, 7) slutte de

sig meget nær sammen, undertiden fuldstændigt, undertiden som

f. Ex. i Fig. 6, undertiden ere de endnu lidt mere skilte fra hin-

anden ved Parenkym. Del saaledes dannede Bl ad spor gjen-

nemliiber Barkpartiet i radial og (i alt Fald naar undtages den

fiverste Ende af Rhizomerne) næsten horizontal Retning {V, 2, 3).

De parenkyraatiske Celler, der skille saavel Phloem-

sirængene indbyrdes og Karrene indbyrdes

ogsaa det hele Phioemparti fra det hele Ka



Marvens parenkymatiske Celler i noget Væsenligl;

trent dobbelt saa lange som vide (V, 7) , og inc

Bygningen af Blomsterstandens Axc.

Epidermiscellerne ses i Tversnit: e, V, 10, i Længdesnit:

e, V, 11. De indeholde Klorofylkorn aflejrede op til Indre-

væggene og i ringere Grad til Sidevæggene. Kirtelhaar som

Rhizomels (V, 13) forekomme, men desuden findes andre meget

langstilkede, med flercellet Stilk og Hoved. Overensstemmende

med Stillingen af Blomsterstanden over Vandet findes der Spalt-

eåbninger paa den (V, st, Fig. 10, 11, 12). En tynd Cuticula

gaar hen over hele Epidermis.

Barken er mere kompliceret bygget end i Rhizomet. Forst

folger et Parti, dannet af i Regelen c. 4—5 Lag klorofylforende

tyndvæggede Celler, hvis Former ses af Fig. 10—11, c. Efter

dette et enkelt Lag, hvis Celler ere storre og mindre klorofyl-

holdige {«—s, Fig. 10—11); det danner et Slags Skede om det

indenfor liggende Cellevæv. Hist og her findes i dette Lag en

enkelt lodret Cellerække, der ved gjenlagne Længdedelinger er

omdannet til en Stræng, der fuldkommen har de omtalte Phloem-

strænges Bygning {a—a, Fig. 10); dens Celler ere nemlig mange

Gange længere end vide og fyldte med brunligt plotoplasraarigt

Indhold; de have horizontale eller lidt hældende Endevægge, der

kunne være buede og tykkere end Sidevæggene. Siplader kunde

ikke flndes.

Det næste Parti {h—b, Fig. 10— 11, V) er dannet af stærkt

fortykkede og træagtige Celler, forsynede med smaa Porer, der

kunne være spalteformede, og med horizontale eller lidt hældende

Endevægge; de ere flere Gange længere end vide; de yderste

ere de snævreste og stærkest fortykkede; de indad til folgende

blive stadig videre og mindre fortykkede, til de gaa over i det



inderste tyndvæggede Barbparti. Denne hule Cylinder af stærkt

fortykkede (sklerenkymatiske) Celler taber sig i Basis af Blomster-

standens Axe ved dennes Overgang i Rhizomet, idet dens Celler

blive mindre samt mindre fortykkede og jævnt gaa over i Rhizomets

Barkceller; den har aabenbart rent mekanisk Betydning, nemlig

at afstive den oprette, flere Tommer hoje, forovrigt af saa svage

og bojelige Elementer sammensalte Blomsterstands-Axe. At den

mangler i det tykkere, flere Gange kortere, i Mudder og Vand

nedsænkede og rimeligvis af andre Rhizomer og omstaaende

Blade slottede Rhizom er derfor naturligt. Interessantest ere de

kambiforme Strænge, der som omtalt findes udenfor delte Lag.

De inderste Barkcellers Bygning ses af Fig. 10—11.

Ledningsvævet ligner i alle Hovedtr»k fuldstændig Rhi-

zomets, men Kar- og Phloemstrænge slutte sig i det Hele

tællere sammen, og ikke saa sjeJdent gruppere de sig næsten

som i almindelige dikotyledone Fibrovasalstrænge {v og ph i

Fig. 10—11). Store Uregelmæssigheder finde dog altid Sted,

i det saa vel Kar eller Kargrupper som Phloemstrænge kunne

ligge aldeles isolerede uden paaviselig at kunne sluttes sammen

»»ed andre til selvstændige Strænge. De inderste Kar ere

Spiralkar med ofte stærkt udtrukne Spiraler (Fig. 11), og Ring-

iar; derpaa folge Ringkar som Rhizomets, hist og her ved Ana-

stomoser mellem Ringene i Overgang til Netkar. Parenkym-

cellerne mellem dem ere mere langstrakte end i Rhizomet.

Bygningen af Marvens Celler ses af Fig. 10—11. De ere

ofte 5—7 Gange saa lange som vide.

Stængelspidsens Bygning.

Stængelspidsen paa Rhizomknopperne (g, V, 1) har Form

som en lav Kuppel (VI, 1) med en skarpt begrænset Dermatogen-

lappe og en eller to tydelige Kapper under denne. Mellem

Periblem og Pierom er der ingen skarp Grænse. Pleromrækker

Iræde dog tydeligt frem i Stængelens Midte. Bladene anlægges

længe for der ses Kar og Phloemstrænge, som btije ud til



dem; disse udgaa som Grene fra de i Stammen værende

(VI, 1).

De yngste Dannelser neden for Stængelspidsen ere Blade;

Haar findes vel allerede mellem meget unge Blade, men der

optræder næppe noget oven for det yngste af disse som hos

Vtrimlaria.

De vegetative Blade.

De vegetative Blade ere to Slags, saavidt mit hidtil

temmelig ringe Materiale har tilladt mig at se, nemlig spatel-

dannede Lo vblad e (VI, 5) af 2V2— 4 cm. Længde, og blære-

bærende sandsynligvis flydende Blade indtil 15 cm. lange,

hvis Blære variere en Del i Form (se VI, 9, il, 12, 15, 16, 17).

Kun de forste have hidtil været kjendte hos Slægten.

Bladene opstaa i de yderste Cellelag under Epidermis, men

nærmere derom har mit Materiale ikke tilladt mig at oplyse.

De ere paa deres forste Anlægstrin smaa kegleformede Frem-

ragninger (VI, I,/"), hvis Væxtpunkt er apikalt (desuden maa

interkalær Væxt antages). Lovblade og blærebærende Blade ere

sikkert oprindelig ganske ens; dog har jeg paa enkelte ganske

unge Blade iagttaget en svag Indbugtning paa den forreste Side

af Spidsen, hvilket maaske kan antages for at være det aller-

forste Tegn til Blærens Dannelse; den mangler paa andre.

Vi folge nu forst Lovbladet i dets Udvikling. Fig. 2 giver

Billedet af et noget ældre Lovblad ved omtrent 12 Ganges For-

stiirrelse. At det er et Lovblad ses af, al dels fra Rhizomet

modtagne Ribbe strax ovenfor Basis deler sig i to Strænge, der,

hvad f. Ex. Fig. 3 viser, senere dele sig, saa der bliver tre Hoved-

ribber; thi medens dette Forhold er karakteristisk for ethvert Lov-

blad, har ethvert af de blærebærende Blade udelt Ribbe, lige til

Blæren danner sig eller til det Sted, hvor den tager sin Begyn-

delse (VI, 9). Dette Lovblad (VI, 2) har udpræget apikalt Væxt-

punkt; Beviset derfor er: de nedre Deles videre Udviklingsgrad

og deres Overhuds Forsyning med Kirtelhaar, medens Cellerne



ere desto yngre, jo nærmere man kommer Spidsen, og Over-

huden desto mindre forsynet med Kirtelhaar; selve Spidsen er,

saa længe Væxlen bliver ved der, altid nogen. Dette gjælder

f.Ex. endnu for Fig. 3, hvor netop kun selve Spidsen er blottet

for Kirtelhaar, og for ethvert andet Lovblad under hele eller dog

sikkert den storste Del af dets Væxtperiode. I Fig. 4 er selve

Bladspidsen tæt dækket med Kirtelhaar, men dens spateldannede

Form rober, at Pladen nu aabenbart ogsaa er anlagt, og om

den ovrige Del af Væxten just ikke finder Sted alene ved Stræk-

ning af de allerede dannede Celler, saa er der fra nu af ganske

bestemt intet særligt paavisligt Væxtpunkt.

alt Fald undertiden, allerede paa et meget tidligt Udvik-

lingstrin ved en lille Indbugtning paa den forreste Side af

Spidsen, vist en Antydning af Blæren; men det kan vare meget

længe, for denne udvikles videre, thi saadanne blærelose Blade

(eller Bladstilke) kunne blive 9 cm. lange, for den egenlige

Blæredannelse begynder (f. Ex. i Fig. 6, VI). Det et muligt, at

de kunne blive endnu længere, ja at der er dem, som aldrig

danne Blære. Længden staar sikkerlig i Forhold til Vandets

Hojde i de Pytter, i hvilke Planterne voxe. Overalt hvor det er

lykkedes mig at finde en saadan blærelos Bladstilk, har jeg

fundet en særdeles tydelig apikal Væxt, og man erindre, at

enhver Stump Blad strax lader sig bestemme som horende til

den ene eller til den anden Form, naar Hensyn tages til Rib-

bernes Forhold.

Blærerne ere, naar de ere fuldt udviklede, flaskeformede Le-

gemer, som ende Bladet, og have en meget lang snæver Hals, der

ofte er 2—5 Gange længere end selve Blæren (VI, 15—17); denne

Hals deler sig endelig pludselig i to sidestillede Arme, der sno

sig i modsat Spiral, saa at den hojre Arm er snoet i venstre

Spiral, den venstre i hojre. — Om Blærens Anatomi se nedenfor.

Det yngste Udviklingstrin af Blæren, jeg har iagttaget, er

(naar bortses fra de svage Indbugtninger, der kunne findes paa



Bladene tæt under Slængelspidsen) afbildet VI, 7; i Spidsen af en

af de cylindrisk-traadformede lange Stilke (VI, 6) har der dannet

sig en lille Lomme, hvis indre Kontur er angivet ved en punk-

teret Linie, og hvis Aabning er en lille mundlignende Spalte paa

den opadvendte (indre) Side af Stilken. Væxten horer altsaa op

omtrent lige i Spidsen, men fortsættes i et Bælte rundt om den.

Et lidt senere Udviklingstrin fremstiller Fig. 8, der er et optisk

Længdesnit gjennem en Blære; den dannede Hulhed er bleven

dybere, idet Væxten i den apikale Væxtring fortsætles, tillige

har den udvidet sig i Bunden, saa at Flaskeformen allerede er

antydet. — Fig. 9 giver Billedet af et ældre Udviklingstrin i

naturlig Storrelse og forstorret (men i ringere Forst, end Fig.

7--8); endelig ville Fig. 11 og 13 vise nogle ældre, men dog

endnu ganske unge og ikke færdigt dannede Blærer. — Væxt-

punktet har vedvarende været apikalt; om Mundingen af Flaske-

halsen findes de yngste Celler, jo længere vi gaa nedad, desto

ældre bliver AU. Allerede paa den i Fig. 11 fremstillede Blære

vil der imidlertid spores en Forandring i Væxten. Som Fig. 10,

der fremstiller den forstorrede Flaskemund, viser, bliver Væxten,

der hidtil fandt Sted med lige Styrke om hele Mundingen, nu forlagt

til to ud til Siderne liggende Punkter, og Munden bliver trukket

ud i tvergaaende Retning. 1 Fig. 12 ses dette allerede med

blotte Ojne, og den forstorrede Fig. 13 vil endnu tydeligere vise

det; Fig. 14 endelig viser, hvorledes der ved denne Væst dannes

to Arme, som allerede begynde at sno sig i Spiral.

Det viser sig altsaa, at efter en kortere eller længere Tids

Forlob ophorer den om hele Blæremundingen ensartede Væxt;

en Dicbotomi finder Sted, idet Væxten standser i Bladets Midt-

linie, og to sidestillede Væxlpunkler dannes. Resultatet af disses

Arbejde er Dannelsen af to spiralsnoede Arme. Spidsen af dem

indeholder altid de yngste Celler, og efter som vi gaa bort fra

den, træffe vi stedse ældre Dele, og de Borstebælter, som neden-

for skulle omtales, vise sig stedse mere fjernede fra hverandre,

indtil en vis Afstand er naaet.



Bladenes Anatomi.

De spateldannede Lovblade hare rektangulær-hexa-

gonale Epidermisceller, der blive mere langstrakte og tillige i

radiær Retning betydeligt storre nedad paa Stilken, og som

fore Klorofylkorn i den indre Halvdel. Spaltaabninger mangle.

Blandt Epiderraiscellerne findes mange Kirtelhaar med smaa

1-cellede Hoveder indsatte paa begge Flader saa vel som paa

Stilken. Deres Bygning ses af Fig. 13, V. Det synes, at den

Slim, af hvilken Bladene ere omgivne, afsondres af Kirtlerne, thi

i Almindelighed hvælver den sig i smaa kuppelformede Partier

over hver af dem (V, 13). Disse Slimmasser farves morkerode,

næsten sorterode i en Blanding af Anilin og Fuchsin. Naar de

rives los fra Bladet, lofte de ofte Kirtelhovederne med sig.

Ribbernes Bygning og forsle Forgrening er omtalt; i Bladpladen

forgrene de tre Ribber sig livligere og danne et rigt Ribbenet.

Ribberne dannes som omtalt af Phloem og Ring- eller Spiralkar

med snævre Vindinger. Foruden Epidermis og Ribberne er kun

tilbage at omtale det mellemliggende Parenkym, der i Stilken

er stjerneformet med meget store Luftrum (VI, 19), i Bladpladen

almindeligvis danner 1—2 Lag og her har mindre eller endog

smaa Luftrum.

De blærebærende Blade. Stilken er væsenlig som de

spateldannedes (VI, 19), naar undtages, at der kun er en ud

mod Ryggen beliggende Karstræng; der er en meget storcellet

Epidermis, et Parenkym af stjerneformede Celler med meget

store Intercellularrum, og Karstrængen er dannet af et eller to

Ringkar og nogle faa Phloem-Elementer som de ovenfor omtalte.

Tæt under Blæren dannes en Slags Ganglie, og en Tvegrening

finder Sted, idet den ene Stræng bojer op i Rygsiden, den anden

' Bugsiden (Forsiden) af Blæren (VI, 9), som i Tversnit er ellip-

lisk (sammentrykt forfra bagtil) eller næsten kredsrund (se

ogsaa VI, 22, et Tversnit af Blærehalsen). Blærens og Blære-

halsens Vægge ere, hvad den ydre Overhud og Mesofyllet



angaar (VI, 21), væsenlig byggede som de spaleldannede Blades

Plade; ydre Epidermis er meget storcellet, Kirtelhaarene have

smaa encellede kuglerunde Hoveder, og Mesofyllet er dannet af

et meget udviklet Stjerneparenkym i 1—3 Lag (21, VI), hvis

Celler tydeligt have en Længdeaxe, der ligger i samme Retning

som Blærens Længdeaxe.

Saa meget mere forskjellig er den indre Overhud, hvis

klare store Celler i det Hele ere lidt mindre end den ydre

Overhuds. Den nedre Halvdel af Blærens Indre udmærker sig

navnlig ved to meget kraftige, stærkt fremtrædende Strænge, der

fra Blærens Bund strække sig op paa Siden ud for de to Led-

ningsstrænge, og som ere dannede af tæt sammenhobede Kirtel-

haar (de ere antydede i Fig. 9 , VI); Hovederne i disse ere

fircellede og næsten kredsrunde i Omrids (som i Fig. 23).

Kirtelhaarenes Basalcelle er snæver og indsænket mellem Over-

hudscellerne. Disse Slrænge hore pludseligt op midt i Blæren.

Epidermiscellerne ere i denne Del af Blæren uregelmæssig hexa-

gonale, og ikke videre strakte i en Retning fremfor i en anden.

Forovrigt findes der ogsaa mellem dem Kirtelhaar, af samme

Bygning som de to Slrænges, spredte over det Hele; sjeldent

ere Hovederne i disse S-cellede.

I den (ivre Halvdel af Blæren blive Epidermiscellerne i

det Hele mere langstrakte (Fig. 23, VI); der optræder endnu

enkelte Kirtelhaar med fircellede Hoveder spredte over hele Væg-

gen, men en Del af de langstrakte Epidermisceller forlænge sig ved

deres nedre Ende i lange tynde Haar, hvis Ende ved en Tver-

væg er afskaaret fra det Ovrige, som kommunicerer frit med

Epidermiscellen. Denne Haarets Endecelle er enten spids eller

afrundet.

Gaar man op mod Halsens Begyndelse, vil man finde, at

der med storre og storre Regelmæssighed fremtræder Ringbælter af

langstrakte, tilnærmelsesvis rektangulære Epidermisceller, som alle

tæt ved deres nederste Ende frembringe lignende, men kraftigere

nedadvendende Haar, der have to til Siden stillede listeformede



Fortykkelser (24 og 25, VI); fremdeles, at der med disse Ring-

bælter vexler andre dannede af to eller tre Rækker stærkt bug-

tede Epidermisceller, mellem hvilke der findes Kirtelhaar, i

Forstningen med fircellede Hoveder, men hojere oppe i Rlære-

halsen med tocellede, idet den skillende Væg staar omtrent efter

Blærens Længdeaxe (24, VI).

Gaar man endnu hojere op, vil man finde, at Stilkcellen for

Kirtelhovedet, der hidtil sad omtrent i Centrum af det (se 24

og 23), bliver mere og mere excentrisk, selve Hovedets Celler

mere langstrakte, og vi faa sluttelig Haar som de i Fig. 26 teg-

nede, der ere den eneste Sort Kirtelhaar, som forefindes paa

Blærens Arme.

Blærehalsen vil saaledes indvendig hære Krans efter Krans

af nedadvendende Borster, lig de i Fig, 24 tegnede (se ogsaa

Tversnittet Fig. 22). De Celler, der bære Kransene, blive stærkt

strakte i radial Retning (21, VI, Parti af et Tversnit af en Blære

nær ved en Borstekrans's Udgangspunkt).

Afstanden mellem Kransene, der tydelig kunne skjelnes med

blotte Ojne, naar Blæren holdes op for Lyset, er desto mindre,

jo nærmere man rykker op mod de yngre, apikale Dele; Bor-

sternes Længde er saa stor, at de i hver enkelt Krans næsten

naa ned til den folgende.

Armenes Bygning. Den ydre Overhud har store vide

Celler med meget faa Kirtelhaar af samme Bygning som Fig. 13, V,

Naar de to Arme dannes paa Blærens Munding, ophorer der-

for ikke Dannelsen af de eiendommelige Borstekranse; naturligvis

findes der ingen Ringbælter, men Tverbælter paa Armene, thi de

ere jo flade sammenrullede Legemer (se Tversnittet af en ung

Arm, 20, VI). Den indre Overhud bevarer Hovedtrækkene i den

bygning, den havde i Blærehalsen; Borstebælterne, der fra den

ene Rand lobe i skraat opstigende Retning for ved den anden

at boje brat nedad, og som lobe parallelt med hverandre gjen-

"em hele Armens Længde, dannes i deres storsle Udstrækning

af kun een Række Borster, nemlig lange, slanke, snævre, der
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mest ligne de forst fremtrædende Borster i Blærens ovre Ende

(sammenlign Fig. 26 (af Armen) med 23), og som ende spidst

eller afrundet; men paa en kort Strækning nær Yderkanten op-

træder en Række til (VI, 26), nemlig ovenover den storre, dannet

af Celler, som staa omtrent midt paa Overhudscellerne og have tykke

Grunde, hvorfra de hurtigt sylformigt afsmalnes; de have selv-

samme Bygning som de længere, den eneste Forskjel ligger

væsenligt i Længden og Tykkelsen, Jeg har dog ogsaa iagttaget

Tilfælde, hvor Overhudscellerne læt indenfor Armens yderste Rand

strax havde udviklet Borster, og hvor der fulgte flere Borsterækker

efter hverandre, hvis Borster vare desto længere og slankere, jo

fjernere Rækken laa fra Randen. Borsterne ere her som alle-

vegne Udviklinger fra en storre Overhudscelle, paa hvilken de

ses stillede i Regelen hen mod den ene Ende.

Mellem disse Bælter ligger der bugtede Overhudsceller, som

hære Kirtelhaar, hvis Stilk er excentrisk. Disse Kirtelhaars Stilk

er her en Udbugtning af en Overhudscelle af almindelig Stor-

relse; Basalcellen er altsaa ikke, som hos de tidligere, en snæver

selvstændig Celle nedsænket mellem de (ivrige mange Gange storre

Overhudsceller, og dannet aabenbarl ved et af en af disse afskaaret

Hjorne (sammenlign de Kirtelhaar i Fig. 23 og 24, i hvilke

punkterede Linier angive Grænserne mellem Nabo-Epidermis-

cellerne, med Kirtelhaarene i Fig. 26).

Yderkanten af den indrullede Arm ses overst i Fig. 26; den

er altid dannet, som legnet, af nogle langstrakte snævre Celler.

Fig. 20 forestiller et Tversnit gjennem (den unge) Spidse af

en Arm. Foruden Overhuden , af hvilken navnlig den ydre er

mægtig, er der kun et Cellelag til, et Lag Mesofyl, der oveni-

kjobet ophorer ud mod Randene, som derfor alene dannes af

to Cellelag. Mesofylcellerne ere tondeformede og efterlade

store Mellemrum mellem sig og Epidermis. Paa to Steder

fremtræde Ledningsstrænge. Hver af de to, der findes i

Blærehalsen (9 og 22, VI), den ene paa Rygsiden, den anden

paa Bugsiden af denne, deler sig nemlig ved Dichotomeringen i



to Arme; den ene af disse gaar til den ene Blærearm, d

anden til den anden, og hver fv i Fig. 20 har saaledes et fo

skjelligt Udspring, den ene fra Rygstrængen, den anden I

Bugstrængen i Blæren.

Hovedpunkterne i denne brasilianske Lentibulariacé's Mo
fologi, som ere oplyste i del foregaaende, ere altsaa folgende:

1. Stængeldelenes Bygning af Parenkyra og indbyrdes ua

hængige uordenligt stillede Kar- og Phloemstrænge.

2. Bladenes længe vedblivende apikale Væxt.

3. De blærebærende Blades Dichotomi og spiralsnoede Arme.

4. Blærernes mærkelige indre Overhud og forskjellige Haai

dannelser.

II. Spiringen af Froene hos Utricularia vuigaris.

Hertil Tab. VII.

Utrkulariahiien^s Spiring har ikke hidtil været iagttaget og

turde dog maaske frembyde Sider af stor morfologisk Betydning

(cfr. f.Ex. Hofraeister, Botan. Zeitg. 1870, S. 475). Det var

mig derfor kjært, da Hr. Fuldmægtig O.Schmidt paa Lerchen-

borg efter min Anmodning skaffede mig Kapsler med modne

Fro. Jeg begik den Fejl strax at saa alle Froene uden at op-

bevare nogle paa det Stadium, hvorpaa de netop vare, hvilket

jeg senere har maattet beklage; thi det blev mig derved umuligt

senere at konstatere, hvor vidt Kimens Udvikling kan naa allerede

i Froet. Froene saaedes i Foraaret 1871, og til meget forskjellige

Tider i Lobet af Sommeren 1871 og 1872 spirede en Mængde

af dem, saaledes at jeg har kunnet undersoge et stort Antal

Kimplanter.

De Resultater, hvortil jeg er kommen, ere folgende.

Froenes Bygning. Froet er af Form omtrent som et

lavt 4—5— 6-sidet Prisme (Fig. 1, der forestiller et Fro, set fra



Mikropyle-Enden), hvis ene Endeflade (Mikropylefladen) dog er

noget mindre end den anden, hvorfor Sidevæggene maa skraane

noget.

Froskallen er brun, og naar den losnes fra Froet, ses ved

en svag Forstorrelse et Net af Celler, hvis ret tykke Vægge,

ere bugtede især paa Froets Sider, hvor Cellerne ogsaa ere mere

langstrakte (Fig. 2, et Parti af FroskalJen). Længdesnit lærer,

at dette er det yderste Cellelag, hvis Sidevægge navnlig ere

tykke, medens Ydervæggene ere klare, tynde og indfaldne, hvor-

for Sidevæggene som el Næt af Lister staa noget frem paa

Froets Overflade (Fig. 3, der forestiller et Længdesnit gjennem

Froet); men indenfor dette Lag findes idetmindste et Lag til af

Celler, og paa sine Steder, som ved Mikropylefladen (den nedad-

vendende paa Fig.), flere Lag; om der mellem disse tyndvæggede

Celler og Yderlaget oprindelig findes endnu et Lag, maa Udvik-

lingshistorien vise; det synes imidlertid ikke at være saa efter

den fuldt udviklede Tilstand.

Kimen er næsten kuglerund; den har ingen Friihvide,

men dens egne Celler ere tæt fyldte med Stivelse og kuglerunde

Draaber, der ligne Olie. Den er i yderst ringe Grad diff"eren-

lieret i forskjellige Partier. En Overhud beklæder hele Kimen

(Fig. 3) som et tydeligt afsat Lag med noget papilformet ud-

hvælvede Celler (Fig. 11), der ere mindre i Plumularegionen

(Fig. 4, overste Del af Fig. 3), den strækker sig aldeles

uforandret hen over Radicularegionen , kun at Cellerne her

ordne sig lidt mere regelmæssigt, næsten straaleformet fra et

Centrum (Fig. 5); en Rodhætte er ikke anlagt og anlægges til

ingen Tid, lige saa lidt som nogen Rodudvikling finder Sted

(Fig. 11, 15, 16). Alt det Ovrige af Kimen er et ensforroet

Væv af store, tyndvæggede, parenkymatiske Celler, der kun

ere noget mindre i Plumularegionen. Udadtil præsenterer Plu-

mularegionen sig som en svag, trugformet eller dalformet For-

dybning (Fig. 3, 4, 8, 9), i hvilken der i alt Fald i enkelte Til-

ælde ikke er Spor til nogen Bladdannelse (Fig. 3—4); Kimen



er da saa simpel, som vel tænkelig: et cellet Legeme uden ydre

Organer, uden anden indre Differentiering end Overhud og noget

mere smaacellet V^æv i Pluraularegionen, — en næsten kuglerund

Kimaxe uden andre Organer. Men jeg tor ikke paastaa, at

alle Kim blive staaende paa dette Stadium; muligvis udvikles

nogle allerede, for Spiringen egenlig begynder, saa vidt, at de

forste svage Bladanlæg komme til Syne (som i Fig. 8 og 7,

hvilken sidste Figur forestiller Plumula af en Kimplante).

I denne dalformede Stængelspids udvikles i alle Tilfælde

senere eller tidligere folgende Organer: 1) et Antal Blade, som

jeg vil betegne «de primære«, 2) en Blære og 3) den kegle-

formede Stængelspids, hvis Væxtpunkt frembringer den forlæn-

gede Stængel med dens Blade (smign. Fig. 17). Af disse Or-

ganer ere Bladene de yderste (nederste) og forst dannede;

Blæren og den forlængede Stængels Væxlspids opstaa senere, og

indtage altid lige stor Plads, eller Blæren er endog ved sin Frem-

trædelse storre end denne sidste, der vist aldrig hæver sig lige

i Centrum af deri dalformede Plumularegion.

Vi betragte forst Bladene. Pinguicula har ifolgeBuche-

naus Undersøgelser kun et Rimblad. Det samme maa gjælde

for Utricularia vulgaris , med mindre man vilde tilskrive den

6—12 Kimblade. Indenfor disse Grænser ligge nemlig efter

mine hidtidige Iagttagelser Tallet af de Blade, der komme lil

Udvikling og ere stillede paa selve den tykke korte Kimaxe og

altsaa have yderst sammentrængte Stængeistykker *).

Disse B primære 1) Blade vise sig forst som nogle yderst

smaa og lave, i Omkreds runde Vorter (Fig. 6, 7, 8), dannede

i Cellevævet strax under Epidermis; snart blive de mere keglefor-

mede (Fig. 9, 10, 11, 12, 13) og saaledes til sidst store og kraftige

nok til at sprænge Froskallen (Fig. 14). For Spiringen hviler Froet

paa Bunden af Vandet; men naar Spiringen er saa vidt fremskreden,



at de forste Blade bryde gjennem Froskallen (Fig. 14, i5),

hæver det sig tilvejrs, sikkerlig fordi den store Kimaxe nu er

lettere end Vandet, efter at dens Celler ere blevne tomme og

udsugede, idet deres Næringsstoffer anvendtes til Opbygningen

af de nye Organer. Dette bestyrkes deraf, at Kimaxen forst

vender opad og de dannede Blade nedad i Vandet, thi disse

ere byggede af smaa protoplasmarige Celler uden Vakuoler og

derfor nodvendigvis tungere end hin; men snart forandres For-

holdet, især fordi den forste Blære hurtigt kommer lil Udvikling,

og Stillingen af Kimplanten bliver nu mere horizontal (Fig. 17).

Denne forste Blære (u' paa Figurerne) er meget ofte storre end

de paafolgende Blærer, og har aabenbart i hojere Grad end

disse den Betydning at være et Flydeapparat.

De udvoxne forste Blade ere i Beglen alle sylformede og

uden Flige (Fig. 18); men ofte har jeg dog iagttaget, at de

overste af dem vise en Progression til noget mere sammensat;

nogle faa en Flig (Tand) paa en af Siderne (Fig. 17) eller paa

begge Sider (Fig. 19, Blad r og s); de endnu hojere staaende

maaske endnu et Par til (Fig. 20, Blad k), og det hoj es te Udvik-

lingstrin, jeg har set opnaaet, findes afbildet i Fig. 20, ly dette

Blad har to nederste store Sideflige, der begge ere dybt delte

(o: begge have en stor nær Grunden staaende Sideflig), to der-

paa folgende udelte og mindre Flige, og endelig to overste endnu

mindre; det næstældste Blad har foruden de to nederste Flige

kun en lille til paa den hojre Side.

Stillingen af disse (6—12) primære Blade er meget

mærkelig; det er nemlig ikke lykkedes mig at opdage nogen

bestemt Spiral eller nogen Orden, efter hvilken de ere stillede.

Betragtes Stadier, hvor Bladudviklingen netop er begyndt, findes

ingen paavislig Orden (Fig. 6, der forestiller Omridsene af de i

den fordybede Stængelspids forst dannede Blade, Fig. 7 og 8,

der forestiller lignende mere udforte); flere Blade anlægges aaben-

bart samtidigt, thi aldrig er det lykkedes mig at finde en Kim

med et eneste elier endog blot to eller tre Blade; selv paa de



Stadier, hvor Bladdannelsen netop var begyndt (som Fig. 6, 7),

har jeg altid truffet flere, mellem hvilke slet ingen Forskjel i

Storrelse var at opdage, og som jeg derfor maa anse for at være

anlagte paa samme Tid. Bestemte Divergensvinkler mellem dem

Gndes iklfe. Senere anlægges andre indenfor dem, men hverken

staa alle disse bestemt alternerende med eller bestemt modsat

dem. Endnu mindre er det muligt at opdage bestemt Orden i

Stillingen, naar Bladene ere blevne ældre: Fig. 9 (en Kim, set

ovenfra; den har 9 Blade), Fig. 10 (hvor der er 11 Blade og en

Blære samt den forlængede Stængels Spids), Fig. 11 (en Kim

fra Siden), 12 (en Kims Blade, sele ovenfra), Fig. 13 (med 9

Blade, Blæren (m) og Stængelspidsen, c).

længet Stængel, vil man finde, at de yderste (3—5) af disse

primære Blade bijje sig tilbage (Fig. 17, 18, 19, 20), og man

vil paa mangfoldige Steder finde, at de indenfor staaende (3—5)

og i det Hele taget hojere udviklede (længere, oftere mere sam-

hvor en Kimes primære Blade ses ovenfra: i de nedre, s de

ovre). Jeg bestræbte mig derfor i Begyndelsen meget for at

udfinde en regulær Kransstilling, — men forgæves; paa mange

andre Steder staa de omtrent over hverandre.

Jeg har ogsaa opstillet den Formodning, at naan maaske

skulde forene to og lo Blade, idet jeg tænkte mig, at den Dicho-

tomi, som iagttages ved Bladene paa den udviklede Stængel,

dele fik Udseende af selvstændige Blade; men heller ikke ved

denne Hypotheses Hjælp fik jeg Orden bragt til Veje.

Kan man end en Gang imellem finde, at to af de aller-

man kunde antage dem for to modsalte Kimblade, vil det i langt

<ie fleste Tilfælde være umuligt at paavise dette (man betragte

I. Ex. Fig. 6-10, 12—13).
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En besfeml Spiral vil det altid have Vanskelighed at finde,

idet man bringes i Forlegenhed saavel derved, at man snart

maa tage et langt, snart et kort Skridt, naar man gaar fra Blad

til Blad, fciigende den Regel at gaa fra de simplere, kortere og

lavere stillede til de mere fligede, længere og hojere stillede,

som ogsaa ved, at de hojest stillede og mere eller mindre fligede

Blade, hvis Ordensfolge man skulde tro tydeligt udtalt i deres

Form, ofte ikke ville passe ind i den Spiralfolge, man (oftest

med stor Besvær) troede at have udfundet bos de foregaaende.

I Fig.20 ere de 11 Blade mærkede med Bogstaverne a-l

den rette; man vil let benaærke, at Divergensvinklerne ikke blive

lige store, og at det 8de Blad {h) har en Tand eller Flig,

medens det 9de (i) intet har. Spiralen gaar til Hojre. — 1 Fig.

19 gaar Spiralen til Venstre, fra m til s; heller ikke her

stemme Divergenserne med de almindelige fyllotaktiske Regler,

om end noget bedre end i Fig.20.

Jeg maa som Resultat af mine Undersogelser udtale: der

er ingen bestemt Orden i de »primærcB Blades Stil-

ling, og vi have her et nyt Exempel paa det sjeldne Forhold,

at Blade ikke have konstante Divergenser. Der kan nærmest

antages kun 1 Kimblad, men at paavise hvilket dette er, vil i

mangfoldige Tilfælde være yderst vanskeligt, om ikke umuligt. —
Bladene paa den forlængede Stængel {.Stængel-

bladene.) staa afvexlende (i) (Fig. 17, der giver et Billede af

Kiroplanternes almindelige Form og Stilling i Vandet); sjeldent

satte, medens de dog vedblive alle at vende til kun to Sider

(Fig. 18 og 22).

Deres Form er folgende: de dele sig strax dichotomisk,

saaledes at en siddende eller dog næsten siddende Blære ind-

tager Midten af Dichotomien, stillet paa den Maade, at dens

med to frynsede Arme forsynede Munding vender opad og indad

(Fig. 19 ved «2^ Fig.20 ved u^, Fig. 22 ved nederste Blad).
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Den ene Side af Dicholomien kan mangle, hvilket dog er meget

sjeident. [ enkelte Tilfælde kommer Blæren ikke til Udvikling,

og man vil da næsten uden Undtagelse iagttage, at en sylformet

Spids indtager Centrum af Dichotomien o: der finder ingen Di-

chotomi Sted (Fligen m i Fig. 18 nederste Stængelblad, og i

Fig. 22 det overste af de to Blade).

Hvad de to SideQige angaar, der ailsaa ere stillede, ved

Blærens Grund og læt ved Hovedstængelen, da dele de sig

meget snart i to (Fig. 17—19, 20, 22). Dette er imidlertid

næppe nogen ægte Dichotomi, thi den ene opad- (og udad-)

vendende Flig er altid mindre end den anden, divergerer mere

end den fra den nedenfor denne Forgrening liggende Bladdels

Retning (se i, i, Fig. 22, 18), og naar der optræder Dere Flige,

fremtræder den næste paa den modsatte Side af (o: afvexlende

med) denne udadvendende Flig, er tillige meget tnindre og viser

sig tydeligt nok at være en SideDig, homolog med denne.

Disse Gre storre Flige ere hvad Pringsheim kalder «die vier

Hauptzipfel« af Bladet.

Hovedstængelen ender med en Knop, dannet af sammen-

trængte Blade neden for en Stængelspids, der i Bygning næppe

afviger fra den videre udviklede Stængels*).

Længere end til Dannelsen af Kimplanter, som den i Fig, 17

tegnede, af 4 cm. Længde og med et Antal af 17 for det blotte

Oje synlige Blade, har jeg ikke kunnet folge Udviklingen; mine

unge Planter gik alle til Grunde, for en stor Del odelagte af

Alger. Om de kunne vedblive simpelthen at voxe og forstærke

sig, til de blive blomsterdygtige, maa altsaa nærmere forfolges.

Ranker. Paa Basis af den forlængede Stængel bemærkes

ofte en ..Ranke. (Pringsheim) (Fig. 21, r); den er altid stillet

hojere end selve Kimaxens Blade paa Grunden af den Side al

den forlængede Stængel, som vender ud mod Blæren, eller

ims L'ndersogelser i Mom

,
og mine i .Forgreningsf
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paa Overgangsstedet mellem Kiniaxe og forlænget Axe, og den

ruller sig indad mod denne. Den staar dog aldrig lige over

Blæren eller i dens Axel, men lidt ud til Siden for den. —
1 andre Tilfælde mangler den. 1 atter andre tinder man en

eller endog to vel udviklede forlængede Axer, der udspringe

ved Basis af den forlængede Stængel (i Fig. 19 ses en saa-

dan, c'), og som tydeligt nok ikke staa i nogen Bladaxel. Om

de skulle anses for »Ranker.., der ere komne til Udvikling sam-

tidig med Hovedstængelen og ligesaa kraftigt som den, kan jeg

ikke afgjore.

Blærerne. Om disse Organers morfologiske Værd er der

endnu Meningsforskjel. Er Blæren en omdannet Gren eller et

omdannet Blad eller Bladdel? Jeg havde haabet, at en Under-

sogelse af Spiringens Fænomener og Kimplanternes Organer

dette Haab. Forst udstrakte, sammenlignende, grundige Studier

Imidlertid give Kimplanterne dog altid nogle smaa Bidrag, som

fortjene at tages i Betragtning.

Den forste Blære (m' paa alle Figurer) staar som omtalt

oven for Bladene og ved Basis af den forlængede Stængel (se

f. Ex. Fig. 21); den er, som ligeledes omtalt, ofte storre end de

folgende, men den afviger paa en væsentligere Maade fra disse

ikke i Dicholomien af et Blad saaledes som alle folgende; thi

anse Blæren for her at sidde direkte paa Axen.

Den forste Blæres Stilling i Forhold til de forudgaaende

og efterfoigende Blade maa saa omhyggeligt som muligt under-

soges, fordi vi herfra kunne vente Oplysning om, hvad Blæren

er i morfologisk Henseende.

Gaar den fiirsle Blære maaske ind i den Spiral, som dannes

af de primære Blade, idet den udfylder et Blads Plads, saa er



ligt, at Bladet var aborteret og en Knop, en Rante, udviklet i

dets Sled, men som dog taler stærkt for, at Blæren er et om-
dannet Blad.

Jeg har ovenfor gjort opmærksom paa, hvor vanskeligt og i

mange Tilfælde umuligt det er at finde bestemt Spiralslilling og

Orden i de primære Blades Stilling. Vi faa derfor heller intet

sikkert Udgangspunkt, naar vi begynde nedenfra; men jeg skal

ikke nægte, at Blæren i de fleste Tilfælde bar vist sig at staa

næsten paa den modsatte Side af det mest udviklede primære

Blad eller dog fjernet fra det ved en betydelig Divergensvinkel,

og at det altsaa vel kunde danne en Overgang fra delte til de

Gaa vi nu den modsatte Vej og undersoge, om Blæren

shitter sig til de efter
J

stillede Slængelblade med Divergens-

vinklen
I eller med en lignende slorre Divergensvinkel, har jeg

fnndet, at delle hyppigt var Tilfældet (man betragte f. Ex. Fig.

19 og 20); men jeg har ogsaa fundet Divergensvinkler af f. Ex.

omtrent 90^. Derimod har jeg aldrig truffet Tilfælde, i hvilke

det stod lige under det paafolgende Blad og Blære. Der er

saaledes i disse Stillingsforhold Noget, som tnler for, al den

forste Blære er et omdannet Blail , og modsvarer et helt "pri-

mært« Blad. Om man da skal anse dens to ved Mundingen

anbragte Arme for homologe med to Sideflige, f. Ex. Fligene x

"g y i Fig. 19 og 20, medens Midtfligen er bojet indad, eller

om Fligene x—y ere homologe med de to Blade, som efter

Pringsheims Antagelse gaa ind i Dannelsen af Blæren sammen

med to Stængelspidser, og Midtfligen homolog med den ene af

disse sidste, er et andet Sporgsmaal , hvis Besvarelse jeg her

ikke skal indlade mig paa.

Den forsle Blære maa vi nodvendigvis anse for homolog

med alle folgende; der er Intetsomhelsl, der taler for det Mod-

satte. Er den et omdannet Blad eller Bladdel, maa det samme

gjælde alle folgende. Nu finde vi jo, som anfort, underliden

Blade naa den fnrl.i'nijpdp .Sfænsel. der ikk*- udvikle Blærer (se



Fig. 18 og 22); i næsten alle Tilfælde bære de da i Blærens

Sted en sylformet Midtflig, m, medens Sidefligene, I— I, forblive

uforandrede. Man kunde synes, at heri maatte ligge et Bevis

for, at Blæren er homolog med denne Midtflig m; den ene

erstatter den anden, udvikler sig i den andens Sted, er derfor

homolog med den; men denne Slutning er ikke rigtig; det er

jo nemlig tænkeligt, at ^der mellem Basis af de lo Sideflige ud-

vikler sig en Knop (der omformes til Blære), og at denne Knop

ved sin Udvikling hæmmer og undertrykker Midtfligen. Et Bevis

leveres altsaa ikke ved dette Forhold, men ogsaa det taler unæg-

telig mere for, at Blæren virkelig er en omdannet Bladflig end

noget andet, især naar dertil lægges, at hine omtalte Stillings-

forhold ligeledes tale for dens Bladnatur. Hvormed vi skulle

sætte de dikotomisk delte blærebærende Blades Sideflige homo-

loge (— om f. Ex. med de nederste SideUige x—y paa de pri-

mære Blade, eller med noget helt nyt, efter at disse vare gaaede

op i Blæren —) er et andet og mindre væsentligt Sporgsmaal.

bærende Blade hos Genlisea; at Blærerne her ere omdannede

Bladdele, vil Ingen kunne betvivle. Om de nu ere homologe

med Blærerne hos Utricularioj og om deres to spiralsnoede Arme

ere homologe f. Ex. med disses to om Munden stillede Arme, ville

forst udstrakte og grundige komparative Sammenligninger af den

hele Families Former kunne levere Bevis for; det ligger imidler-

tid nær at antage, at et saa ejendommeligt Apparat, som disse

Blærer, inden for samme Familie vil være opbygget af det samme

Materiale, og vi faa saaledes ogsaa fra den Side en Stotte for

vor Formodning, at Blærerne ere omdannede Bladdele. Et

Bevis for denne Antagelse er det som sagt umuligt at levere

endnu ikke blot for mig, men jeg tror for Enhver, men paa

samme Maade stiller det sig for mig med Hensyn til den mod-

satte Antagelse, at Blærerne ere Knopper.

ling) en interessant Undersogelse af Utricularia's morfologiske
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Forhold, navnlig af dens forskjellige Skudformer. I denne hævder

Jeg skal paa dette Sted ikke gaa nærmere ind paa en Kritik af

delte Arbejde; jeg skal blot bemærke, at jeg aldeles ikke foler

mig overbevist om, at Blærerne ere opbyggede, som han antager,

af to Stængelspidser og to Blade. Naturen plejer ikke at danne

saa komplicerede Organer, og en saa rig Knopdannelse paa Blade,

som vi her maatle antage paa de ældre Blade (ved disse fiirste,

hvor der kun er en Blære, kunde man antage den for en Knop

forskudt fra Axlen en Smule ud paa sit Stotteblad), er ikke

kjendt som normal Proces uden maaske paa nogle ganske faa

Steder (Bregner, Aroideer f. Ex., og Frugtblade) og næppe saa

rigelig som hos mange Utricularier; dette maa allerede gjore os

betænkelige med Hensyn til denne Tydning. Dog herom forhaa-

benlig en anden Gang. Forelobig maa det være Opgaven at

samle Kjendsgjerninger ; ere disse bragte tilveje ved alsidige

Undersogelser, vil Sporgsmaalet forst være modent til Besvarelse.

!;.-3. S,cUo ve„,c.>is a ho.„,L,,s per rL.o^a d„e.a („a^n. a„c.a H)
.,

-<^. Pa™„.p„H,.o™a ua„sv„.e .„«.,...*„. a„p,a

.. Par. vasi .„„„lar.
(f).

-«

~^
.„lu, fiL,„,a,cu,.,i. r«,l, (li»).



E rhizomat€, seclio tangentialis qua fibra phloennatis denudata

cr£Les,h.o„..,,

-

Seclio per axin inflorescenliæ transverse ducta; e, epidemis;

cellulis tenuiisimis elongatis phloematicls'composi ti; h, stratum

e cellulis incrassatis fortibus formatum fulcrum inflorescentiæ

probens. . e. ./. u. supra (11').

e-ddem ae in

f.€.IO.
(f).

. Stoma, ex epidermide inflorescentiæ rø.

. Glandulæ e facie folii superiore (^-?5).

2. Foliurn novellum, magn. auCu. (.i).

3-4. Ap,ices foliorum novellor

I^L„a.„™„S. Folium frondosi3m spathulat

5. Foliurn utriculif aio tamen nondum evoluto; magn. nat.

7. Apex folii utric«iliferi, utriciilo sese formant
«(f)

S. Apex folii utricirliferi, longitudinaliter sectus
'(?)

9. Pars :folii utrici:iliferi magn. nat. et utriculu s magnitudine auctus.

10. Apej: folii, in quo formati(, brachiorum dulorum incipit.

11. UlrifIllus juveililis, magn. nat.

12-13. Utriculus cello longissimo. magn. na t. depictus, et ostiolum

ejus brachiis du jntibus, magn.

ilum utric uli brachiis quam in fig. 12--13 majoribus

Sectio petioli ti

cl,Jt,L„r, t,a„,

— 22. Sectio similis /^).

— 23. Epidermis in pariete interiore utriculi j

— 24. Epidermis in facie colli interiore i^—\



Fig. 25. Setæ epidermidales in facie colli interiore sitæ transve

vel dua formantes perspiciuntur (— ).

formata sunt {—\.

~ 5. Regio radicularis embryonis p).
— 6—7. Dispositio foliorum, quæ prima in embryonibus duobus orta

— 8. Embryo, superne vjsus, cum foliis primls.

— 9. Embryo superno visus; folia prima quam quæ in flg. 8 deb'neata

— 10. Dispositio foliorum embryonis cujusdam; folia 11 adsunt; corpora

duo centrum occupantia utricuius primus et apex caulis siint.

— 11. Embryo germinans, a latere visus; cellulæ epidermidales snb-

papillose prominentes.

is primariis 13 omnibus simplicibus instructa,

rimo baud utriculifero et dichotomo, quam

1
caulinorum pseudoopposita nofabilis.



Fig. 20. Planta germinans, foliis primariis 8 simplicibus et tribus la

instructa, utriculis primariis duobus notabilis; a—l, fol

maria; u^—u'—u^, utriculi tres primi; c, caulis elongatus

— 21. Folia primaria embryonis cum caule c, utriculo prima

-cirrho" (a cl. Pringsheim .Ranke, appellato); i— i, folia c



Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam

(Societati tradita die 17de Decbr. 1873.)

Fam. Symplocaceæ, Styraceæ, Ebtnaceæ, Rosaceæ.

Fam. Symplocaceæ.
Miquel in Mart. et Eichl. Flora Bras. vol. VII, p. 21.

Symplocos Jacq.

1- S. pnhescens Klolsch, Miq. 1. c. 26.

Ad Lagoa Santa arbuscula 10—25-pedalis et forte altior

in silvis inprimis juxta margines frequentissima, cortice flave-

scente-cinereo rugoso-fisso; m. Octob. Nov. foiia omnia dejecta

novellis tamen eodem fere tempore sese evohentibus; flores albi,

odorati, disco miniato, m. Nov.— Jan. evoluti; fructifera m. Jan.

Pebr. (fruct. immat.) et Åug,— Oct. visa. — »Cinzeira do mato«

eiroB appellala. — Etiam inter Bom Fim et Rio Paraopeba
el ad Piedade dos geraés a me observata: W.

An not. S. puhescens Kl. et i\ Martii DC. certe in unam

speciera componendæ sunt. Variant specimina Lagoensia mea

tomento et longitudine pedunculorum. Ramuti, petioli, pedunculi

bracteæ et costæ subtus sæpius dense ferrugineo- v. canescente-

»ufo-toinentosa: folia novella supra nunc dense pilosa , nunc



glaberriraa, adiilta tamen aut parcissime pilosula aut sæpius

glabra lucida, subtus valde lutescentia, inter costas pubescentia

lamina late lanceolata v. elongato-elliptica , v. oblongo-lanceolata

V. obovato-sub«lliplica, margine nunc a basi fere nunc a medio

lantum ad apicem serrulato-denlata. Racemi vulgo petiolis siib-

breviores v. æquilongi, interdum tamen pauilo iongiores; in fnic-

tiferis rachis et pedicelli interdum subaccrescenles. Calyx vulgo

glaber præter marginem longe ciliatum; var. pilosuUis. Dtupa

carne tenui violaceo-indigotico amaro adstringente.

Etiam S. Lundii DC. huic valde affinis, et forte cum ea ut

varietas (palustris?) jungenda; in paludibus ad Mugy a cl. Lund

lecta est. Tbidera etiam legit specimen alium, quod inflorescentiis

petiolos duplo fere superantihus et foHorum marginibus argute

et foliorum costarum tamen densiore fere ut in S. pubescenti

tomentoso ferrugineo laminisque ceterum supra quoque pilosulis

differt el quodammodo hane uUimam cum illa conjungit.

2. S. Bahiensis A. DC. Prodr. VIII, 250, Miq. 1. c. 24.

Serra do Cipo, Octobr. florens, a M. Libon lecta; folia

magis ut in S. nitenti Benth. obovata, apice obtnsa v. subrotun-

data et emarginata. — In campis ad Hytu, m. Febr. fructifera:

Lund; folia supra nitidissima. — Specimina a me in Serra da

Piedade lecta hue quoque pertinere videntur.

3. S. lanceolata A. DC. Prodr. VIII, 253; Miq. I. c. 29-

— In campestribus saxosis montis Serra da Piedade, frutex,

«Congonha» denominata: W. E vicinia oppiduli Lagoa

Domingos Musci mihi allata.



Fam. SiyraceG
A. DC. in Prodr. VIII, 244. Seubert

Styrax Tourn.

1. St. glabralum Spreng., SeuL. 1. c. 187.

Ad Lagoa Santa hine illinc in silvis, haud frequens;

iscula elegans, 10—30-pedalis et ullra, Irunco pollices plures

sicula V. fovea obiecta peculiaris sæpius adest; petiolus 5—13
mm. Ig.; racemi IV«— 5 cm. Ig., ad iO-Qori; pedicelli 8—10
mm. Ig.; bracteæ 2—3 mm. Ig.; corolla alba, maxima ad IVa

cm. Ig.; antheræ luleæ. — Floret m. Nov. Dec., fructifera m.

Julio, Aug. lecta: W.

2. St. leprosum Hook. et Arn., Seub. 1. c. 188. Frutex v.

loite interdum arbuscula silvestris, hine illinc ad Lagoa Santa

lecla; ,n. Sept, cum foliis noveilis et alabaslris, ra. Nov. Dec.

florens visa: W. — Folia novella in specim. meis supra gla-

beirima. CoroJla alba.

3. St. camporum Pohl, Seub. I. c. 1^0.

I^ecbr, Uorens: Lund. — In prov. Minas geraés: Claussen

110.23). — Ad Lagoa Santa in silvis arbor frequenlissinia,

cortice glabro griseo; m. Aug. et Dec— Febr. ramuli et frons

novella evolvunlur; innovaliones sæpe ramiticatæ, haud semper

disUncle limitatæ ; internodium inhmum ramulorum sæpe poUites

plures longum; iolia ullra annum pauilulum lantum perdurare

''identur; Ooret Dec. Jan., corollis aibis odoratissiiuis; m. Maio

et Aug. iructileia lecta: W.

Lamina variat in eodem speciraine lanceoiata-oblonga 9 cuj.



acutis, apice longe i

grapho fiituro invesligandum tamen erit, anne eidem speciei non

pertineant St. camporum , St. CandoUei et SU acuminatum. Inflor.

vulgo IV2—3 cm. Ig. , var. 6—7 cm. Ig. et tune sæpius com-

posita et folia frondosa parva gerens. Drupa c. 1 cm. Ig. —
Ad Lagoa Santa «Fruta de pomba« incolis, sec. cl. Lund etiam

• Pindaiba.) denominata, quod nomen vulgo Anonaceis variis

attribuitur.

4. Si. acuminatum Pohl, Seub. I. c. 190.

In montibus Tijuca m. Julio nondum Oorens sed alabastris

onustum a cl. Lund leclum (no. 502); arbor 20-pedalis; alibi

ad Rio de Janeiro: Glaziou (3784).

5. St. nervosum A. DC, Seub. 1. c. 191.

Ad Lagoa Santa in carapis valde frequens: "W. Arbor

est, rarius c. 15-pedalis, sæpius minor 7—8 pedes alta , trunco

tortuoso, cortice in areolas parvas bene limitatas fisso, nune

frutex quoque obvius 2—5-pedalis et fertilis; folia ultra annum

vix persislunt; m. Aprili, Maio inprimis tamen Junio~Aug.

campos odore suavissimo florum suorum implet; racemi plus

minus penduli; m. Sept.— Dec. fructiferum lectum.

Aliis etiam in campis prov. Minas geraes a me observata, ex-

gr. inter Lagoa Santa et Barbacena ad Caxueirinha, Olhos

d'agua, Contagem, Capella nova, Brumado, Serra etc;

dalis attamen Dorens et fructifer frequentissime a me visus : W.

Var. elongatum Seub. 1. c. Ad Serra de Gambå et

Piedade dos geraes in parte orientali prov. Minas geraés

Ad Lagoa Santa: «Limoeiro do campo» (ob florum odo-

rem), rarius «Pindaibuna» et »Pindaiba« denominata.



6. St. ambiguum Seub. 1. c. 192.

Ad Lagoa Santa arbuscula vulgo 8— 12-pedaIis, in palu-

dosis, ad ripas lacuum et rivulorum frequens ; floret m, Sept.—

Febr., corollis svaveolentibus; fruclif. m. Dec.—Martio lectum:

W., Lund. Inter Serra de Gamba et Piedade dos geraés

m. Maio Juno florens: W.

(tFruta de pombao incolis, quia fructus sec. cl. Lund a

Columba rufina appetuntur; v. «Pindaiba vermelha> (ob to-

mentum ferrugineo-rufum).

An not. Folia in specina. meis juniora quidem subtus mol-

lissima, costis in pagina inferiore celerum plus minus intense

cano- V. cinnamomeo-ruGs. Lamina var. late elliplica, lOcm. Ig.,

6 cm, It. , et regularius elliptica v. oblongo-elliptica v. ovato-

elliptica, vulgo 8—9 cm. Ig., 3^/9—4.V2 cm. It.; apice acuminala.

Racemi sæpius in quaque axilia duo, inferior e petioli longitudine,

superior duplo Iriplove longior sæpe in ramulum florentem

evolutus.

7. St.Pohlii A. DC, Seub. 1. c. 193. — Ad Mugy, prov.

S.Paulo, in marginibus silvarum, <(capoes» diet., valde frequens;

m. Nov. Decbr. floret: Lund (728). St. Martii Seub. proxima

videtur. Specimina quæ in herb. Lundii sub no. 728 inveni a

cl. De Candolle in Prodr. VIII, p. 26* ut S. Pohlii pertinentia

delerminata, mihi quidem potius varietas S. Martii, medium inter

hane et varietatem gracilius tenentia, videnlur.

St, Klotschii Seub. 1. c. 194.

determinalio igilur haud plane

rlii comparalis tamen congruere

In

St. Martii Seub

ampestribus sa

. 1. c. 194.

sosis moniis Serra da

frequens arbuscula tru CO tortuoso ad 12 ped



Lund et m. Jan. Febr.

Warm. -- A cl. Glaziou in icinia R 10 de

78, 3051 . A formå principal differt ramis

inoribus, vulgo 5-6 cm. Ig., c. 2 cm. latis,

j læviore nagis adpresso; cæter m håbet lami-

as, basi et longiuscule

nitidulas petiolos longiusculo in piensque

quoque) quam in inflorescentiis calycibusque

ineura-, folia demum subtus canescentia. —

Fam.

De Candolle Prodr. YIU, 209; Miquel in Mart. et Eichl.

Flora Brasil. vol. VII, pag. 1. W. P. Hiern, A raonograph of

Ebenaceæ, Transact. of the Cambridge Philosoph. Society, vol. XII,

part. 1, 1872.

laba J. R. et G. Forster.

Hiern. 1. c. p. 106.

Sectio Macreiyhtia.

Gen. Macreightia A. DC, Miquel i. c. 8.

(Jacq.) Griseb., Hieru. I. c. 127 ; Macreightia

pecies hæc, ab insulis India

a me visa; arbor sat alta, c. 50—UO-pedalis et

floret ra. Octobri—Dec. fronde novella eodem fere

lost dejectum frondis vestustioris completum evoiuta;



fruct. maturis m. Aprili lecta. Floi

giobosa, 2 cm. diam. nitidula fusco-atra, pilosula.

«Cinzeira» appellata.

Annot. Species hæ Brasilienses Mabæ a cl. Hiern 1. c. enumerantiir:

Alph. DC. denominata) , M. (Diospyros Fl. Bras.) myrmecocarpa (Mart.),

M. (Macreightia Fl. Bras.) myristicoides (Spruce), M. Hilairei Hiern, n. sp.

in Espiritu Santo a cl. St. Hilaire lecta.

Diospyros Dalech. (sect. Rospidios).

(Hiern I. c. no. 130—144).

1. D.hispida A. DC, Miq. in Flora Bras. VII, p. 4; Hiern

I. c. 249.

Cutn descriptione Hiernii congruunt specimina raea ; foiia

taraen fere omnia oblongo-ovalia, var. lanceolato-oblonga, v. ellip-

tica, apice acuta, non acuminata v. cuspidata appellanda, haud

raro obtusa, rotundata v. repanda quoque, basi oblusa v. rolun-

parce et adpressiuscule pilosa, pleraque 8—9 cm. Ig., 4—5 cm.

It. j petioli vulgo 6—Smm.lg. ; lobi calycis potius ovali v. ovato-

lanceolati appellandi. Corolla viridis.

Ad Lagoa Santa in silvis frequens, inprimis in margini-

bus; arbor v. arbuscula corlice griseo, glabro v. subrimuloso;

gemmæ magnæ perulalæ; folia noveHa m. Aug. Sept. vetuslioribus

jam V. simul dejectis erumpunt; innovaliones ex toto tomento den-

sissimo ferrugineo-fulvo hispido tectæ; folia postea supra obscure

viridia. Semel m. Januario innovaliones novæ ex axillis foliorura

semestrium natæ a me visæ sunt; floret Sept.—Nov., m. Jan.-—

Julio cum fruct. maturis lecta. Bacca depresso-globosa 3—SVa

cm. diam., 8-Iocularis loculis nonnullis sæpius abortivis; demum

fere giabra; testa fusco-atra.

"Fruta de jacii (femea). incolis; «macho» (id est: mas)

^aba inconstans appellatur, quia fruclus minores dal; baccæ ab

ave »Jacii.. denominala (Penelope superciliaris IH.) appetuntur.



Var. camporum Warm., folils alternis maximis, obovato-

ellipticis v. rarius ellipticis, basi in petiolum attenuatis cunealis,

rigidissimis, vetustis supra lucidis fere vernicosis, juxta costas

densius cæterum parcissime ferrugineo-pilosis, subtus ferrugineo-

hirsulis , costis et rete costularum subtus fortiter prominentibus,

breviter petiolatis, floribus masculis ad basin innovationum sub-

solitariis v. rarius binis brevissirae pedicellatis, laciniis calycis

4—5 crassissimis oblongis v. anguste ovalis subacuminatis, fere

ad basin liberis hirsutis, corolla subcarapanulata, infra medium

in lacinias 4—5 oblongas subacutas medio dorso pilosas flsso,

staminibus c. 20—22 basi inter se et cum corollæ basi connatis,

glabris, pistillo sterili dense piloso, floribus femineis ad basin

innovationum in axillis solitariis, laciniis calycis inæqualibus

ovatis acutis, corollæ subcampanulatæ laciniis oblongis subacutis,

ovario dense hirsuto stylis quatuor apice bilobis; bacca sub-

globosa, ferrugineo-hispida, baud bene mihi nota.

Arbuscula 10—12-pedalis, sed etiam frutex vix bipedalis et

tamen fertilis; cortex albescens, valde suberosus, rimulosus.

Ramuli adulti crassiusculi, c. 6—8 mm. crassi, sordide testacei

V. obscure fuscescentes, ferrugineo-hispidi, demum glabrescentes;

novelli densissime fulvo-ferrugineo-hispidi. Lamina sæpe com-

plicata; 10—20 cm. Ig., 5—12 cm. It., vulgo c. 15 cm. Ig. et

9 cm. It. ; supra in adultis demum sæpe costulis reticulatis im-

pressis; subtus ut in D.hispida ferrugineo-pilosis; junior quidero

supra læte viridis; cosfæ secundariæ ulrinque c. 10—12 subtus

cum costulis fortiter prominentes; petioli variant longitudine

8—15 mm., crassi, lati, apice laraina subdecurrente marginati.

Fiores masculi in axillis catapbyllorum; pedicellus c. 2—3 mm.

Ig. ; corolla pallide viridis; antheræ lineares, longitudinaliter

dehiscentes. Fiores feminei: ovarium 8-loculare; laciniæ calycis

ferrugineo-pilosæ, 1 cm. Ig., c. 7 mm. It.; corolla c. 1*/« cm-

Ig.; staminodia adsunt. Fructus semel a me visus, male evo-

lutus; a fructu D. hispidæ vix diversus.



A D. hispida DC. differt foliis multo majoribus, vulgo obo-

Tatis, basi semper attenualis, multo rigidioribus magisque lucidis;

etiam flores raagnitudine majore paullum differunt. Illa arbor

silvestris trunco elato, hæc autem frutex v. arbuscula campestris,

nec unquam formas intermedias inveni, nisi fruticem sterilem

silvestrem et valde juvenilem , e trunco vetusto certe orientem,

cujus folia quoad forraam medium fere tenebant. Alonente cl.

Hiern varietas D. hispidm habenda tamen est planta hæc; inter

plantas illas est, quæ formis paralleh's tam campos quam silvas

inhabitant, de quibus ulterius tractandum mihi est, quum collec-

tiones raeæ omnes Lagoenses determinatæ sint.

In campis ad Lagoa Santa hine illinc, sed sparsim visa;

item ad Piedade dos geraés et alibi: W. ; habitum arborum

et fruticum campestrium peculiarem præbet, et tara hoc quam

foliorum formå a D. hispida differt; m. Aug. delapsus frondis

vetustæ incipit; m. Aug.—Nov, novella una cum floribus evolvitur.

"Baccupari bravo» appellata, quod nomen tamen vix

vulgariter notum.

Species Brasilienses hujus generis sec. et. Hiern:

1, -D. velutina Hiern; 2, D. Sprucei Hiern (Columbia); 3, D. te-

tranda Hiern (Guiana); 4, D. Faralea Steud. ; o, D. Ebenaster Retz; 6, D.
spinosa Hiern; 7, D. ovalis Hiern; 8, D. hispida A. DC. ; 9, D. gauUheriæ-

Ma Mart.; \Q, D. mbrotataWma; U, D.polyandraS}^xw^\ 12, B. eoceo-

lobæfolia Mart.; 13, D. Weddelii Hiern; 14, D. glomerata Spruce; 15, D-

capreæfolia Mart.; 16, Z). Poeppigiana A. DC; 17, i?, emarglnata Hiern;

18, Z>. discolor Willd. (hue sec. cl. Hiern, p- 262: Glaziou, no. 1560, 1561).

Haud bene notae: I), apeibacarpos Raddi, D. xylopioides Mart. (Guiana).

Fam. Rosaceæ Juss.

J. D. Hooker in Mart. et Eichl. Flora Bras. vol. XIV, pars II.

Trib. I. Chrysobalaneæ.

Licania Aubl., Hook. 1. c. 8.

1. L. {EuUcania) liltoralis Warm., n. sp., glaberrima præter

inflorci^centiam cum Qoribus pube cana ?. fulvescente-cana tectam,

petiolo brevissimoj stipujis peliolo brevioribus subulatis rigidis



subpersistentibus, lamina coriacea rigida late ovali v. ovato-ovali v.

obovala, interdum ovali-orbiculari, rarius oblonga v. elongato-ovata,

apice obtusissima v. rolundata sæpius repando-emarginata raris-

sime subacula, basi rotundata v. leviter cordata, vix nitida, costis

costulisque utrinque maxime tamen subtus prorainulis v. supra

subevanidis, paniculis axillaribus et terminalibus folia superanti-

bus densifloris, floribus sessilibus in cymas trifloras secus ramos

paniculæ sessiles dispositis, calycibu:

Verisimiliter frutex v. arbuscula. Rarauli grisei v. fuscescente-

grisei, albido-lenticellati, c. 4 mm. crassi. Petioli 2—3 mm. Ig.,

crassi. Stipulæ c. 1 mm. Ig. Lamina vulgo c. 5 (3—6) cm. Ig.,

et 3-31/i (ti/2— o) cm. It. — Costæ secundariæ utrinque c.

7—8— iO; infimæ sub angulo fere recto , summæ sub angulis

acutioribus a media patentes. Inflorescentia vulgo 7—8(— 10)

cm. Ig., nunc brevior minus ramosa, nunc major magisque ramosa

et pyramidalis, et partim folia frondosa parva gerens. Ramuli cum

rachide rigidi, stricti, crassiusculi, c. l^/a mm. crassi, angulati,

pube minima densa tecti; rarauli sæpe 4—6 cm. Ig. Bracteæ

et bracteolæ minimæ, fere v. vix i mm. ig., ovatæ, acutæ. Fleres

sub anthesi 3 mm. Ig. Calyx campanulatus tomentosus v. den-

acutiusculis, c. 1 mm. longis et fere totidem iatis. Petala nulla.

Stamina 5 sparsa, vix unilateralia ; fiiamenta brevia , antheris

fere æquilongis. Ovarium globosum hirsutum, stylus inclusus,

puberulus. Fructus ignolus.

In silvulis et virgultis littoralibus (.resiinga..) ad montem

Tijuca prope Rio de Janeiro, m. Sept. Octobri florens:

Glaziou (6168).

2. L. (Eulkania) Olaziooiana VVarm., n. sp., tota præter



producta, basi in petiolum breviuscalum stipulis

lato-linearibus foliaceis apice obtusis fere æquilongum v. paullo

longiorem attenuata, nitidula, costis secundariis costulisque tenui-

bus utrinque fere æquaiiler prominubs , floribus parvis soh'tariis

sessilibus in spicas axillares foliis breviores simpbces sobtarias

IJo ramosas dispositis , bracteas bracteolasque

superantibus, calycibus cylindrico -campatmlatis intus

Kamuli graciles, c. 2 ram. cra

cellati. Petioli c. 2—3 mm. Ig.; stipulæ petiolis æquilongæ,

^lr~% mm. latæ, foliaceæ. Lamina 5—6 (4—7) cm. Ig., 2 (IV'a

—2'/2) cm. It., in siccis fuscescente v. canescente-viridis. Costæ

secundariæ utrinque c. 10— 12, fere omnes sub eodera angulo

a media patentes, fenues, Inflorescentiæ axillares spicæ sim-

plices 1—3 cm. Ig. ; terminalis raraosa spica coroposita Jongior;

rachis et ramuli fortiter angulatij glaberrimi. Bracteæ et brac-

teolæ triangulari-ovatæ apice sæpe acuminalæ, brevissimæ, c. 1

mm. Ig., glabræ. Flores sub anthesi 3—4 ram. Ig. ; laciniæ

calycis ovatæ longe et sensim acuminalæ vix 2 mra. Ig., calyx intus

æquabter dense pilosulus. Petala nulla. Stamina o et plura,

subunilaleralia, fliamentis subulatis brevibus. Ovarium globosum

hirsulura; stylus præter apicem glabrum laxe tomentosus. Fructus

Species hæc, ut præcedens a botanico præclaro Dr. Glaziou

in vicinia urbis Rio de Janeiro (no. 2561) lecta, L. spicatæ

Hook. et maxime L. Kunthianæ Hook. affinis; ilia taraen differt

ramulis petiolis paniculisque puberulis, foliis acuminatis 4-polIi-

caribus, subtus pube appressissima tectis, spicis folio æquilongis

etc; hæc indumento ramulorum folioruraque, stipulis parvis subu-

'atis, floribus subconfertis subglobosis, costa nervisque laminæ

obscuris depressis. — In memoriam perscrutatoris Ooræ Flurai-

nensis cl. Dr. A. Glaziou *L. Olaziovianam^ appellavimus.



floqoilea Aubl., Hook. I. c. 19.

1. M. iommtosa Benth., Hook. I. c. 21. - Rio de Ja-

neiro: Glaziou (no. 1514; verisimiliter culta).

3. Af. utilis Hook. fil. I. c. 24. — Specimina mea cum

specie hac hucusque in regione fluvii Amazonum tantum inventa

plane congruere videntur; a specira. in herb. Martii asservatis

petiolis sæpe paullo longioribus, nempe 5—7 mai. longis. La-

mina variat obovato-oblonga vel ovalis vel lanceolata v. oblonga,

et apice obtuso v. acuto; vulgo 6 cm. Ig. , 3—4 cm. It, , variat

lamen usque ad 12 cm. Ig. et 4*/2—5 cm. It.; in foliis adultis

glabra v. subtomentoso-lanata. Drupa ovoidea c. 2^3 cm. Ig,,

haud tantum crassa, carne sicciuscula extus rugosa glabra c.

2—3 mm. crassa, putamine c. i mm. crasso. — Crescit ad

Franca, prov. S.Paulo, «in carapis«, arbor 12— l5-pedalis, m.

Julio florens: Lund. — Ad Rio de Janeiro: Glaziou (1385).

— Ad Lagoa Santa hine illinc in silvis visa, rara , arbor

inlerdura grandis; flor. m. Aug.— IVov.; c. fructu maturo m.

Birtella Linn., Hook. 1. c. 27.

1. H. hebedada Moric, Hook. 1. c. 28, var. y. — Ad

Rio de Janeiro: Glaziou (2559, 2127).

2. U. AmzTicana Aubl., Hook. 1. c. 33. — Ad Lorena,

m. Octobri florens et ad S.Carlos, prov. S. Paulo, Jan. floreos;

frutex elegantissimus: Lund. —
Var. htxaaåva: ad Lagoa Santa in virguUis sepibusque et

silvulis inprimis juxla margines freqvens; arbuscula v. frutex:

alabastra atrofusca; petala alba v, apicem versus pallide violacea;

filamenta alba apice violacea; antheræ atropurpureæ; drupa atro-

fusca; floret per menses Julii—Martii, inprimis tamen ra. Sept.,

Octobri; «Lingua de tiu» interdum false appellatur: W.



71

3. H. glandulosa Spreng., Hoot. 1. c. 35, var. « et /J. —
In Serra do Cipo, m. Oct. florens: Mathieu Libon in herb.

Lund. — Ad Lagoa Santa in silvis frequens; arbor ad 40-

pedalis v. frufex, cortice griseo verrucoso rimuloso (W.). Varie-

tates duæ adsunt; in una ramuli valde fulvo-tomentosi, folia

subbulato-reticulata, fleres brevius pedicellati et bracteæ glan-

dulis numerosis pedicellatis instruclæ; in altera ramuli minus

magisque sordide fuivi, foiia plana haud sub-

bullala, pedicelli graciliores, bracteæ minus glandulosæ. Veri-

similiter e loco natali pendent, illa enim in silva a me inventa

est, arbor; hæc in marginibus silvarum magis apricis frutex. —
Floret m. Aug.— Decbr.; petala alba; filamenta apice violacea v.

rosea; drupa nigra nitida parcissime longe pilosa.

4. B. triandra Sw., Hook. 1. c. 37. — Frutex 1—2-or-

gyalis, m. Julio ilorens, petalis albis, in Caminho do brocco ad

Rio de Janeiro a cl. Lund lecta. — Ibidem: Glaziou (6199).

Couepia Aubl., Hook. 1. c. 40.

1. C. grandiflora Bth. , Hook. L c. 46. — Folia variant

lanceolata utrinque acuta et late ovalia basi subcordata apice

obtusa V. rotundata et repanda; ad 16 cm. Ig. et 10^/2 cm. It.;

costæ in specim. meis supra haud impressæ, Inflorescentia e

cymis trifloris raceraosis formata; bracteæ bracteolæque ante

ceo-piiosæ, c. .5—8 mm. Ig. Drupa ovoidea, vix magriitudine

Pruni domesticoBj lutea, edulis, aromatica, carne c. 3—4 mm.

crassa, putamine tenuissimo coriaceo fusco; colyledones margine

connati. — In campis interAlegres etCurvellos arbor 6—8-

pedalis et frutex, m. Oct. florens: Lund. — Ad Lagoa Santa

ubique in campis sat frequens, etiamque in campo mixto obvia,

arbuscula 12—35 ped. alta, trunco tortuoso, cortice griseo areo-

Jato, areobs irregulariter quadrangularibus; etiam ut trutex

l-paucipedaiis et tamen fertilis inventa. Floret m. Sept.—Nov.,



fructifera m. Nov.—Martio visa.

gos» (quia fruclus a vespertilionibus appetuntur), (lAngelim

bravo.) (quia Angelim veruna alia planta, silicet Geoffroyæ spe-

cies est) a Brasiliensibus ad Lagoa Santa appellatur: W.

2. C. ovatifolia Benth., Hook. 1. c. 48. — Specim. authen-

lica non vidi; C. grandifloræ proxima, differt tamen tomento

foliorum baud laxo, floribus minoribus, starainibus paucioribus

etc. Folia in specim. meis basi rotundata v. cordata, apice in

acumen brevissimum latum obtusum v. acutiusculum producta;

interdura ad 17 cm. {6V2 poU.) longa, 6 cm. (2^3 poll.) lata. —
In ..restinga., ad Tijuca et alibi in vicinia Rio de Janeiro a

clar. Glaziou lecta (751 (sterilis), 2126, 6167). — Specimen sub

no. 896 communicatum floribus nondura evolutis folia håbet c. 8

cm. Ig. et 4 cm. It. quæ magnitudine igitur magis cum descrip-

tione cl. Hooked congruunt; sed lamina var. basi et inprimis

Juss., Hook. 1. c. 49.

1. P. obtusifolium Hook. 1. c. 52. — In campis inter

Catalao et Paracatii, frutex 2—3-pedalis, m. Aug. Sept. flor.,

et in campis inter Franca et Rio grande ra. Jul. fructiferum:

Lund. Drupa pyriformis, c. 3 cm. Ig., diam. 2— 2V/2 cm.

2. P. Glaziovianum Warm., n. sp., ramulis novellis foliisque

subtus et in petiolo lana tomentosa adpressa hine illinc sub-

floccosa primum densa fulva v. cinnamomea dein canescente de-

mumque evanida tectis, lamina tenuiter coriacea oblongo-lanceolata

V. suboblonga v. elongato-ovata v. rarius subelliptica, basi acu-

tiuscula, apice levius v. abrupte in apiculum lalum breve obtu-

sissimum v. interdum subemarginatum producta, supra (costa

media excepta) glaberrima nilida v. fere lucida, costis secun-

dariis numerosis subtus fortiter et reliquis reticulatis levius prorai-

nentibus, petiolo mediocri medio v. paullo supra medium biglan-
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duloso, inQorescentiis terminalibus et ex axillis foliorum frondos.

summorum corymboso-cymosis, quam folia brevioribus, dense

fulvo- V. cinnamomeo-tomentosis subsericeis, floribus confertis

breviter pedicellatis, bracteis tubo calycis subæquilongis ovatis

P. Brasilianum differt tomento velutino haud sec. descrip-

tionem lanato, laxiusculo, dein foliis multo majoribus (4—6 poll.

long.) petiolo breviore (Ve poJI. Jg.), panicula solitaria lerminali;

P. obtusifolium diff. indumento etc; P. brachystachium foliis acu-

minatis subtus lana molli indutis, junioribus superne pulvereis,

slipulis magnis etc,

Ramuli graciles, c. 2 mm. crassi, mox glabri, albo-lenti-

cellali; lamina vulgo 6—7 (3—8) cm. Ig. et 2»/2—3 (1^9—4)

cm. It.; petiolus 6—7 mm. Ig.; stipulæ haud visæ, certe parvæ,

caducæ. Costæ (mediana excepta) et costulæ supra prominulæ,

subtus omnes prominentes; secundariæ utrinque c. 20; reliquæ

reticulatæ utrinque quoque prominulæ. Inflorescentiæ 3—4 cm.

Ig. et fere totidem lalæ. Pedunculus c. 1 cm. Ig. Pedicelli

1—2 mm. Ig. Calyx in toto 6 mm. Ig., tubo obliquo obcoqico,

intus inprimis fauce pilis deflexis densis instructo. Bracteæ

bracteolæque caducæ, ovatæ, acutæ c. 3 mm. Ig. Petala .5,

ovata, subacuta, c. 2 mm. Ig. Stam. unilateralia, 7 fertilia,

filamentis brevibus inæquilongis; sterilia plura. Ovarium dense

longeque pilosum; stylus præter basin glaber. Drupa deest.

Ad Rio de Janeiro: Glaziou (752, 2128, 2560).

Ann. No. 738 collectionis Glaziovianæ verisimiliter spec.

nov. Parinarii; fructifera tantum adest.
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pluribus in locis, m. Mart. flor.: Lund. — Ad Lagoa Santa

arbor silvestris frequens, vulgo c. 30-40 ped. alta, elegans,

cortice glabro, griseo, fronde pulchra obscure viridi. Drupa

diam. c. 1 cm. subglobosa , nigra, non pruinosa, amarissima.

Florens m. Febr. Mart., Junio—Aug. a me lecta, cum fruct.

maturis m. Maio, Julio et Novembri: W. — In Serra da Pie-

dade, frutex subalpestris paucipedalis: W. — «In campis ad

Hytu, prov. S.Paulo frequens«, Febr. fructifera: Lund.

Persica Toum.

P. vulgaris DC, Prodr. II, 531. — Ad La goa S an t a in

horto plantata. Folia ut in regionibus nostris magis temperatis

1. R. urticæfolim Poir., Hools. L c. 61. — Ad Rio de

Janeiro, ex. gr. in Morro da Babylonia, in montibus Tijuca,

Corcovado, in monte udois irmaos«, et alibi, m. Aug. et Octobri

fructifera, m. Julio, Aug. florens: Glaziou (830, 5000 B), W.,

Lund. Ad Petropolin, m. Julio florens: W. In virgultis ad

Serra da Mantiqueira (in via inter Barbacena et Juiz de fora),

m. Maio c. fruct. immat. lecta: W. — Ad Lagoa Santa in

virgultis sepibusque frequentissima, m. Jun.— Sept, florens;

petala alba v. pallide rosea ; drupæ nigræ, m. Jul. etc. maturæ;

innovationes quinqueangulares : W.

«Amoreira», «Amora.. et (-Amora branca« incol.

2. R. erythrodados Mart., Hook. 1. c. 62. — Ad Casueira

do camp o
5

prov. Min., ra. Febr. fructifera: Lund.

3. R. Brasiliensis Mart., Hook. 1. c. 62. — In vicinia Rio

de Janeiro, ad S.Antonio, et alibi, m. Mart. florens et fructi-

fera: Glaziou (5854); ibidem, m. Maio fructif. : W. — Ad Lagoa

Santa quam B, urticæfolius paullo rarior; floret m. Aug.—Dec;



corolla alba; frutex vulgo 5—6-pedalis: W, — AdMugy, prov.

S.Paulo, c. fructibus nondum maturis m, Nov. , et ad Caxo-
eira do campo, prov. Minas, m. Febr. florens lecta: Lund.

Var, |S, Organensis (Gardner) Hook., Rubus Organensis Gardner,

Hook. 1. c. T- In Serra de Itatiaia c. 2000 metr. supra

mare, m. Junio florens et fructifera: Glaziou (4798). Fructus in

specim. meis nigrescens videtur.

4. R. rosæfolius Smith, Hook. I. c. 61. — Ad Rio de

Janeiro: Glaziou (829). Specimina sterilia tanlum a me visa.

Trib. X. Poraaceæ.

Er^'Obotrja Lindl.

1. fi. japomca Lindl., DC. Prodr. IF, 631. — In* hortis ad

Lagoa Santa plantala, «Ameixa de Canada« denominata;

eiro» incolis; e fructibus «Marmelada»



Om de kulforende Dannelser paa Oen Disko, Hareoen

og Syd-Siden af NiigssuaK's Halvoen

i Nord-Gronland'"*).

Med et Kort og to Tavler (Tab. VIII & IX).

(Meddelt den 6te Marts 1874.)

Min Reiseroute var i Hovedsagen den samme begge

Aarene**), idet jeg begyndte ved Blaafjeld Vest for Godhavn

og derfra gik langs Diskos Syd-Side ind i Waigattet til Ujarars-

susuk; herfra over til SarnaK og derfra til NaujaK ved Mun-

dingen af KiigssuaK, hvorfra jeg det forste Aar gjorde en Fodtur

til Kullene ved MarraK, og det andet Aar en Tur til Soen

TasersuaK i det Indre i NAgssuaK's Halvoen. Fra NaujåK gik

jeg langs Kysten til Udstedet NAgssuaK og derfra over til Hare-

oen, satte saa over til Disko og gik langs Kysten om Flakkerhuk

*) Af en Indberetning, afgivet til Indenrigsministeriet i December 1873

om det tekniske Udbytte af to i 1871 og 1872 paa offentlig Bekost-

ning foretagne Reiser i Nord-Gronland, tilligemed et Par senere Til-

**) Paa Grund af at Undersogelsen af det gedigne Jerns Forekomst ved

Blaafjeld, Vest for Godhavn, var en Hovedopgave for mig begge

Aarene, maatte jeg indskrænke mine Undersogelser over Kullagene til

Syd-Siden af Oen Disko, Kysterne af Waigattet og Hare5en. Desto-

værre blev jeg derved forhindret fra at ejore mig bekjendt med de

kulforende Lag i UmånaK's Distrikt, hvilket jeg saa meget mere be-

klager, som det af Rink s og Nordens ki ol d s Ungersogelser sjnes

at fremgaa, at foruden at der der optræder en ældre kulforende Dan-

nelse (nedre Kridt), Leiringsforholdene ogsaa synes at være noget for-

skjellige fra dem, der findes i Waigattet og paa Diskos Syd-Side.



tilbage til Godhavn. Begge Reiser gjorde jeg i Konebaad og

med gronlandsk Besætning og var begunstiget af næsten stadig

smukt og stille Veir.

Til at ledsage mig som Tolk og bekjendt Mand i 1871

havde Hr. Inspecteur Krarup Smith den Forekommenhed at

skaffe mig Bodker og Udligger Frits Jorgensen i Ujarars-

susuk, der, paa Grund af sit Kjendskab til Sproget og Landet,

var mig til stor Nytte, særlig ved Undersogelsen af Ritenbenks Kul-

brud, hvor han i en længere Aarrække har forestaaet Brydningen.

Da jeg det forste Aar havde indset, hvor uoverkommeligt

det er for en enkelt, baade at skulle samle og undersoge, hvor

Forholdene ere saa store og Tiden saa kort*), og da det kun

vilde foroge Omkostningerne i en forholdsvis ringe Grad at være

én til, formaaede jeg Hr. Cand. polyt. J. G. Rohde til at folge

med d-et næste Aar. Foruden at han hele Tiden har deltaget

i mine Arbeider, skylder jeg ham særligt det medfolgende Kort,

der helt og holdent er construeret efter vore egne Vinkelmaa-

linger, Peilinger og Observationer.

Kullene i Nord-Gronland have været kjendte omtrent lige

saa længe som Landet overhovedet har været kjendt; thi de

gamle Nordboere besogte allerede tidligt denne Egn, og kaldte

et Næs «Eysunes» af «eysa», Kul**). Da Grenland anden Gang,

1721, blev coloniseret, henvendtes Opmærksomheden snart paa

dette viglige Produkt, men de***) bleve dog forst efter 1782,

da den forste Inspecteur over Nord-Gronland kom til Landet,

*) Endskjondt en saadan Reise til Nord-Gronland varer omtrent Vj Aar,

er Opholdet i Landet knap 3 Maaneder, som det vil ses af Folgende:

I 187t forlod jeg Kj5benhavn den 4de Mai og kom til Godhavn den



benyttede, og det allerede dengang efter en saa stor Maalestok,

at alle Kolonierne i Diskobugten kunde forsynes dermed, saa at

ingen Udsendelse deraf behovedes fra Hjemmet*).

Saavel paa Grund af deres tekniske som af deres viden-

skabelige Betydning have disse Kullag og de dem indesluttende

Dannelser gjentagne Gange været Gjenstand for Undersogelse,

saaledes af Giesecke, Schythe, Rink, Nordenskiold og

Andre. Ved disse Undersogelser er det bleven paavist**), at

der langs Kysterne findes en Mængde Steder, hvor Kullag træde

frem for Dagen i storre og mindre Antal og af storre og mindre

Godhed. For jeg imidlertid gaaer nærmere ind paa Beskrivelsen

af de enkelte -Lokaliteter, skal jeg tillade mig at give en Over-

sigt over de her optrædende Dannelser.

Grundlaget bestaaer af en graa eller rod Gneis, der ofte

gaaer over i Glimmer- og Hornblendeskifer. Enkelte Steder

indeholder den betydelige Lag af Dolomit og meget hyppigt

Pegmatitgange. Herpaa hviler umiddelbart dels de mægtige kul-

forende Sand- og Skiferlag, dels Trapen med sine Led af

Tuf, Basalt og Mandelsten. Saavidt mine Iagttagelser strække

sig, maa jeg i det Hele taget betragte Sand- og Skiferlagene

som de ældste, og deres Dannelse "som afsluttet for de mægtige

Trapudbrud fandt Sted.

Hovedmassen af de kulforende Dannelser bestaar dels af

lost Sand, dels af en losere eller fastere Sandsten. Farven er

I
Paul Egedes .Efterretninger om Grenland., S. 263.

I
Det Til sige for den videnskabelige Verden ; thi Gronlænderoe have i de

allerfleste Tilfælde kjendt Stederne, og paavist dem for de Fremmede.

Til de Indfodte med deres skarpe Blik for Naturen og Naturgjenstan-

dene skylde de Reisende i det Hele taget overordentlig meget, og det er

en sand Fornoielse at have dem med paa Excnrsiop, thi med en for-

som det netop kommer an paa, og med deres skarpe Blik kunne de

i lang Afstand ae og finde det Eftersogte. Paa deres Reiser have de

stadig Oie for hvad der ikke er almindeligt, og mange af de sjeldne

Mineraller, der ere bragte fra Gronland, lige fra Kryolithen og til de

Nordenakioldske Jernmasser skyldes fra forste Haand dem.



enten graahvid eller rustgul af Jemille. De enkelte Sandkorn,

hvis Storrelse i Reglen er som almindelig Strandsand, men
ogsaa kan variere fra det fineste Stov indtil Ærtens og Val-

noddens Storrelse, hidrore tydeligen fra Gneisens Decomposition,

og bestaa af mere eller mindre afrundede Quarz- og Feldspath-

korn tilligemed Glimmerblade. Disse sidste ligge ofte i tynde

Lag mellem Sandlagene. Rullesten af Qvarzit og Gneis, aldrig

af Basalt, af Storrelse som en knyttet Næve, forekomme under-

tiden enkeltvis og i de overste Lag af Sandstenen ved PålAt i

Waigattet, i en Hoide af 2100 Fod, sora et 4-6 Fod mægtigt

Lag, der bestaar af haandstore Rullesten af ovennævnte Sten-

arter. Sandet er ikke sjeldenl hærdnet til smukke runde Kugler,

som i Stranden ved «Skandsen», eller til ellipsoide Masser, der

ofte antage store Dimensioner og derved faa Udseende af hele

Lag. Som Indblandinger forekomme Kuljernsten og Svovlkis;

tynde Lag, Svovlkisen i Kugler, der snart heJt bestaa deraf,

snart overveiende af Sand, saaledes at Svovlkisen kun er

Bindemidlet. Kuljernstenen optræder næsten overalt i Sand-

Jagene og indeholder næslen altid Planteforsteninger, som man

sjeldent forgjæves soger deri, om det end ikke er hyppigt,

3t <len er saa righoldig sora ved Atanikerdluk. Svovlkiskug-

•erne spille en aldeles underordnet Rolle, og kun enkelte Steder,

som ved .Skandsen«, IsunguaK og Ujararssusuk, kunne de samles

' slorre Mængde.

Med Sandlagene afvexier en graa eller sort Lerskifer, der

snart er sammensat af de fineste Lerpartikler, snart er saa grov

og hlandet med Sand, at den neppe passer til dette Navn. Den

««• altid mer eller mindre kulholdig. I Reglen er Skiferen

aldeles underordnet Sandlagene og viser sig i Elvleierne og paa

Skraaningerne som tynde graa Striber paa den gule Grund.

Paa Syd-Siden af Disko ere Sandlagene saaledes de langt over-

'ue; et godt Exempel herpaa kan ses i de

Sandbakker ved «Skandsen>. og Flakkerhuk,

-1400 Fod



findes faa og forholdsvis tynde Skiferlag. I Waigattet derimod,

navnlig paa Nord-Siden som ved NaujåK, naa Skiferlagene en

Mægtighed af 4—500 Fod. Hvor Mægtigheden er saa stor,

indeholde de igjen tynde Sandlag eller store Nyrer af Sandsten,

som ved Assuk, hvor disse, efter at den blodere Skifer er bort-

vasket, blive staaende tilbage i Stranden som store pæreformede

Legemer. Her forekomme ogsaa temmelig store Nyrer af meget

uren Kalksten, hvilket jeg ikke har set paa andre Steder, da

disse Dannelser i det Hele taget ere meget fattige paa kulsur

Kalk. Skiferen indeholder næsten altid Planteforsteninger, men

ikke alle Steder har den den Finhed og Fasthed, der er nod-

vendig for at give gode og til Opbevaring skikkede Aftryk.

Næsten overalt i disse Dannelser, hvor storre Partier ere

blottede, træffer man mere eller mindre mægtige Kullag, lige fra

tynde Striber i Skiferne og indtil Lag af 3—4 Fods Tykkelse.

Kullagene slutte sig fortrinsvis til Skiferne, i hvilke de ofte lige-

som ere udskilte, dog træffer man ogsaa Kullag, der kun paa

den ene Side begrændses af Skifer, enten det nu er foroven

eller forneden, ja undertiden, hvad dog er sjeldnere, ligge

Kullene umiddelbart i Sandlagene. Paa Grund af den umærke-

lige Overgang, der ikke sjeldent er mellem Skifer og Kul, er

det i steile utilgængelige Skrænter ofte ikke muligt at bedomme

Kullagets Mægtighed, ja underliden er det endog vanskeligt at

se, om der overhovedet er et Kullag tilstede; dog rober dette

sig i Reglen ved det plane Brud i Modsætning til Skiterens

takkede Brud. Foruden Kullag forekomme ikke sjeldent i Sand-

lagene Stykker af forkullet Træ og hele Stammer, der enten

ligge parallelt med Slenlningen eller staa lodret i Lagene som

paa det oprindelige Voxested, saaledes som det af Rink og

Nordenskiold er beskrevet ved Atanikerdluk.

Overalt i Kullene og ofte i Skiferen og Sandstenen fore-

komme smaa Korn af fossilt Harpix, Retinit eller Rav(?). Dette

Stof, der har tiltrukket sig en ikke ringe Opmærksomhed, har

været kjendt i meget lang Tid fra Hareoen, hvor det forekommer



i stor Mængde, navnlig i del ene af de to der optrædende Ku.-

lag. Rink paaviste det dernæst i Kullene ved Atanikerdluk og

senere er det fundet næsten overalt i Kul- og Skiferlagene.

I Regien forekommer det som sraaa draabelignende Masser med

mange Sprækker af Storrelse som en Ært; Stykker som Enden

af en Finger ere sjeldne. Ved et Sled lidt Vest for Udstedet

Ujararssusuk, der kaldtes Arsaset, gjorde Gronlænderdrengene

mig opmærksom paa en eiendommelig Forekomst, men desto-

værre, forst efter at de næsten havde pillet alt «Ravet» ud.

Det udfyldte her en c. 1 Fod lang og ^o Tomme bred Spalte i

en blod Lerskifer og var afsondret i smaa, paa Spalten lodrette

Sojler. Her var der intet der mindede om Draabeformen, hvor-

imod det i hoi Grad erindrede om den Maade, hvorpaa Arago-

niten udfylder Spalter i Tufen paa Hareoen.

Mægtigheden af de kulfiirende Dannelser er meget betydelig,

men at afgjore hvor stor den absoJute Mægtighed er, er vanske-

ligt, da man paa det enkelte Sted enten kun har den nedre eller

ovre Grændse. Kun et Sted i Waigattet, ved SarKaK, ser man

Sandlagene hvile paa Gneisen, paa de andre Steder gaa de ned

til Vandfladen eller hvile paa Trapen; dog i sidste Tilfælde

under saadanne Forbold, at man nodes til at antage, at denne

Paaleiring ikke er oprindelig, men forst fremkommen ved Trapens

Frembrud. Den ovre Grændse træffes i meget forskjellig Hoide,

lige fra Vandets Overflade og indtil en Hoide af 2500 Fod over

Havet. Hvad Udbredelsen angaar, da har jeg sogt at antyde

den paa Kortet, hvor de kulforende Dannelser ere anlagte med

gul Farve, forsaavidt de ikke ere dækkede af Trapen. Det er en

Selvfolge, at disse Dannelser ogsaa maa antages at strække sig

»nd under Trapen, og saaledes under hele den ostlige Halvdel

af Disko, idetmindste indtil en Linie mellem Iglutsiak paa Syd-

Siden og Assuk i Waigattet. Lagene ligge undertiden vandret,

men som oftest have de en svag Heldning af 5—10°; dog

naar den ogsaa op til 30°, ja ved KugssineK synes den endog



at være 45°*). Faldretningen er en Del forskjellig paa de for-

skjellige Steder, dog tror jeg, bortset fra de mere afvigende,

der ere begrundede i lokale Forstyrrelser, frenabragte dels ved

Trapens Gjennembrud, dels ved Styrtninger, efter en stor Del

Observationer at turde angive den sona i det Hele taget værende

retvisende NO.

Afsætningen af disse Dannelser maa, efter den fine Slentning

at domme, være foregaaet med stor Ro og efter Heers Under-

sogelser af det af Inglefjeld, Olrik, Whymper, Norden-

skiold og Andre tilveiebragte Materiale af Planteforsteninger,

igjennem lange Tidsrum, nemlig fra den sidste Afdeling af

Kridtformationen og til ind i den miocene Tid. Paa Grund af

at Planteforsteningerne ere Land- og Sumpplanter, i Forbindelse

med en enkelt Ferskvandsmusling, ansaa Heer disse Dannelser

for Land- og Ferskvandsdannelser. Denne Opfattelse maa dog

modificeres noget, da det lykkedes mig flere Steder paa Nord-

Siden af Waigattet, lige fra Påliit og til Niik KiterdleK, i Sand-

og Skiferlagene, lige fra Vandfladen og til en Hoide af 2000

Fod at finde Echinodermer og Saltvandsmollusker**), hvilket

) Professor Schluter i Bonn har senere haft Molluskerne til Under-

sogelse, og har i .Sltzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft

fur Natur und Heilkunde in Bonn., 1874, S. 7 meddelt foJgende:

Zuletzt legte Redner backsteinrothe Kreidegesteine aus Gronland vor.

Als Fundort dieser ebenfalls dem Museum in Kopenhagen aDgehorigen

Gesteine wird Påtut (Patoot) genannt. (— ). Was das geologische

Alter desselben angeht, so mochte der Gesteinshabitus "wohl zuert

auf Trias hinweisen.. (Skiferen er -brændt., se nedenfor) -Hier-

denselben. Es liegen mehr als ein Dutzend Exemplare dieser Gat-

tung vor, welche zwei Arten repråsentiren. Die eine Art steht dem

Inoceramus lingua sehr nahe, und ist vielleicht damit identisch. Es

ist dies eine Art, welche auf die untere Abtheilung der senonen

Gruppe beschrånkt ist. Von der zweiten grosseren Art liegen 8 ZoU

grosse Bruchstukke vor. Sie zeigt runde concentrische durch fast

gleichbreite Zwischenråume getrennte Rippen, welche auf einemTheile



beviser, at Afsætningen, idetmindsle tildels, roaa være foregaaet

i Saltvand eller Brakvand.

Da jeg imidlertid ikke endnu har været saa heldig at mine

Samlinger af Forsteninger ere blevne underkastede en nojere

Undersogelse af den Mand, der ved sine geniale Tydninger af

Planteresterne fra Nord-Gronlaiids og Spitsbergens fossile Floraer

har erhvervet sig saa store Fortjenester af Aord-Polarlandene,

skal jeg ikke gaa nærmere ind herpaa , og derfor heller ikke

komme ind paa en Discussion angaaende den af Professor N o r-

denskiold opstillede Tredeling af Nord-Gronlands Miocen-

Formation, men derimod omtale nogle Forsteninger, der hidrore

fra en langt ældre Jordperiode og synes at tyde paa, at den

ældre Stenkulformation maa findes paa Disko. Da den ældste

sedimentære Dannelse, der hidtil med Sikkerhed er fundet fast-

staaende i Nord-Gronland, er det ældre Kridt, der forekommer

paa Sydsiden af UmånaK's Fjorden, vakte det ikke ringe Interesse,

da i Aaretl869 den senere afdode Direklor Olrik indsendte til

der Schale oder vielmehr deren Abdruck durch gedrångtslehende,

schwåchere radiale Rippen gekreuzt werden , die stellenweise auf den

concentrischen Rippen zu kJeinen Knotchen anschwelJen. Die obere

Kreide birgt mehrere Inoceramen, welche ebenfalls ausser den con-

centrischen noch radiale Rippen fuhren , z. B. Irioe. cardissoides und

Iwc. cancellatus. Eine grosse Schale mit åhnlicher Sculptur, vielleicht

einer neuen Art angehorig, liegt in den -grauen Mergeln« des west-

phålischen Kreidebeckens nordlich von Altenessen. Der gronliindischen

Art am nåchsten steht eine Art der Gosau, weiche Zittel irrthQmlich

mit Inoceramua latus Mant. Goldf. identificirt hat. Mit einiger Wahr-

sen sich nach diesen organischen Resten diese Ge-

Ausser diesem murben thonigen sandigen backsteinrothen Inoc

raraen fuhrenden Gestein liegt vom selben Fundorte noch ein fester

rothlicher Schiefer mit einem Stich ins blauliche vor, welcher auss

undeutlichen Pflanzenresten eine, wie es scheint noch unbeschriebei

Aviada in ausserordentlich grosser Menge fuhrt. Obwohl die Res

werden sie doch, wenn sie, 'wie nicht unwahrscheinlich ist, dur<

Ein- und Zwischenlagerung zu dem Inoceramengestein in enger

Beziehung stehen, ebenfalls zur oberen Kreide gehoren..
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Museet et Stykke Sandsten, der viste sig at være det Indre af

en Sigillaria-Slamme {Sigillaria punctata Brg.), der er let kjen-

delig paa de eiendommelige Bladår og er karakteristisk for den

egentlige Stenkulsformation. Stykket skal være fundet ved Los-

ningen af et Fartoi, der havde hentet Kul i Waigaltet, altsaa

maalte det antages at være enten fra «Ritenbenks Kulbrud« eller

fra IgdlokunguaK, de to Steder, hvor der hovedsagelig brydes

Kul. Da jeg i 1871 var i Godhavn sammen med den til Af-

hentning af de Nordenskioldske Jernblokke udsendte svenske

Expedition, viste Distriktslæge Pfaff, der lige var kommen fra

Waigattet, mig et lille Stykke Sandsten med nogle Indtryk, som

tydelig hidrorte fra en Sigillaria. Dr. Pfaff havde faaet Stykket

af Udliggerens lille Datter i Ujararssusuk, der havde angivet at

have fundet det i et Elvleie lige ved Husene. Dr. Nauckhoff,

der som Geognost ledsagede den ovennævnte Expedition, og

hvem Dr. Pfaff ogsaa havde vist Stykket, kom kort Tid efter

gjennem Waigattet til dette Sted og var da saa heldig i det be-

tegnede Elvleie at finde «flera losa aftryck af en Sigillariaart

jemte talrika fragmenter af Calamiter«. Paa Nordsiden af

Elven mener Dr. Nauckhoff at have fundet Stenkulformationen

faststaaende, hvilket han beskriver saaledes*): olOO å 120 fot

ofver hafvet antraffades elt lager af hård, grofkornig, gråbrun

sandsten, iifverlagradt af ett stenkolslager af 1 å 2 tums måktighet.

Delta var i sin ordning ofverlagradl af ett 4 fot måktigt lager af en

liknande sandsten, innehållande elt Calaraitesaftryck af 4 tums

bredd och 2 fots langd. Delta lager tillhorde således bevisligen

slenkolsformationen. På detta hvilade ett lager af en los, finkornig

sandsten af Ijusl gronbrun farg, mojligen identisk med den losa,

till under kritan horande sandsten, som af Professor Norden-

skiold beskrifves forekommande vid Korne.« Nogen Tid efter

kom ogsaa jeg til Ujararssusuk, men uagtet min og mine Hjæl-

peres ivrige Sogen, var det mig ikke muligt at erholde et eneste
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Aftryk af Sigillaria^ og ligesaa lidt var det mig muligt at finde

noget, der tydede paa, at der her skulde optræde en fra de

ellers paa Disko forekommende Dannelser saa forskjellig For-

malion. Da jeg reiste lovede jeg Gronlænderne 3 Mark for hvert

Stykke de kunde finde; men da jeg næste Aar kom igjen, erklæ-

rede de, at de ikke havde kunnet finde et eneste. Ligesaa lidt

var det Hr, Rohde og mig muligt ved gjentagne Gange at

afsoge Elvleiet at finde Spor af denne meget karakteristiske For-

stening. Det af Dr. Nauckhoff beskrevne Profil fandt jeg let,

da Beskrivelsen passer godt. Stedet er i det andet Elvleie fra

Husene mod Vest, nogle faa Hundrede Fod fra Vandet og i en

Hoide af 160 Fod over Havet, efter to med hinanden godt

overensstemmende Observationer med Aneroidbarometer. I de

tre omtalte Sandstenslag, hvoraf de to nederste graabrune skulle

hore til Stenkulformationen og det tiverste gronbrune muligvis

til Kridtformationen, var det mig ikke muligt at se andet, end

de her overalt fremtrædende iaglignende store flade Nyrer af

hærdnet Sand, der ikke have noget med Lag at gjore, uden for-

saavidt som de vel i Reglen indbefatte visse af Sandlagene,

men ogsaa vise sig uafhængige af disse, da de som oftest lobe

ud i en eller flere tynde Striber og forsvinde i Sandet, hvad

ogsaa de heromhandlede »Lag« gjore. I det andet «Lago fandt jeg,

overensstemmende med Beskrivelsen, at Sandstenen i en vis Flade

indeholdt Plantelevninger, navnlig forkullede Træstykker og Stæng-

ler, hvoraf nogle lignede Calamiles eller Equisetum. Det 1 å 2

Tommer mægtige StenkuHag fandt jeg ogsaa, men det viste sig

ied noiere Undersogelse at være den forkullede Bark af to eller

Bere Træstammer, der laa horizontalt og hvis Indre var fyldt

med Sandsten, noget der træffes overalt i Sandlagene. Lagene

ligge omtrent horizontalt, hvad de ogsaa gjiire i Skrænten ved

Vandet, hvor Faldet er 3 å 4° ONO. I denne Skrænt ligge et

Par Kullag, der aldeles ligue de sædvanlige groniandske Rul,

men ere meget sand- og lerholdige. Herfra "stamme utvivlsomt

ogsaa de Sandstenkugler, som Dr. Pfaff fiirst har gjort opmærk-
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formationen*). Hvis den graabrune Sandsten skulde tilhore

Stenkulformationen, maatle ogsaa de omgivende Sandlag hore

dertil, hvori de, saavidt jeg formaar at se, kun ere hærdnede

Partier; men disse indeholde de sædvanlige dicotjiedone Planler,

som man finder overalt i Sand- og Skiferlagene. Jeg kan derfor

ikke komme til andet Resultat, end at de oftomtalte «Sandsten-

lag.. ikke kunne betragtes som Bevis for at Stenkulformationen

fundne Forstening virkelig er en Calamites fra Stenkulformalionen

og ikke en Equisetum fra Kridt- eller Tertiærformationerne, kan

jeg dog, af Hensyn til de i Sandlagene fundne dicolyledone

Planter og de geognostiske Forhold i det Hele taget, ikke be-

tragte dette som afgjorende, men maatte i saa Tilfælde betragte

hin »Calamitesr, som en ved Forstyrrelse af et ældre Lag ind-

kommen Fremmed. Imidlertid er Sigillarien utvivlsomt en Sten-

kulplante, og der er derfor al Sandsynlighed for, at selv om ikke

disse nysomtalte Lag ved fremtidige Undersogeiser alligevel skulle

blive beviste at hore til Stenkulformationen, denne dog vil blive

fundet i Nærheden.

Udbredte saavel over Gneisen som over de kulforende Dan-

nelser, hvile de ensformige mægtige Traplag, der langs Kysterne

staa sora flere tusinde Fod steile Vægge, der kun ere tilgængelige

gjennem enkelte, af Frosien, Isen og Regnvandet i Forening

dannede Klofter. Foden af disse Vægge er til en Hoide af flere

bundrede Fod dækket af de af Is og Vand lossprængte Klippe-

stykker, der danne Skraaninger med en Vinkel af 30—40", og

hvorover saa Fjeldet hæver sig under en Vinkel af 60—80 .

Hvor ensformig end en saadan Fjeldvæg ser ud i Frastand paa

Grund af de tilsyneladende horizontale milelange Lag, saa viser

det sig dog, naar man faar arbeidet sig op ad den, at Regel-

mæssigheden ikke er saa overordentlig stor, og at Sammensæt-
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ningen kan variere meget. Traplagene ligge i Reglen hori-

zontalt, men flere Steder have de et meget kjendeligt Fald, saa-

ledes falde Traplagene ved KordlortoK i Waigattet 15° i ostlig

Retning, Tuflagene paa Nord-Siden af Odden ved NAssaK 12°

OSO. og i en af de store Dale sammesteds 20= NNV. Trap-

lagene ved KugssineK falde ligeledes 10° NV. Paa Syd-Siden

af Odden NugssuaK falder Tufen 3-4° SV., og set fra Påtut

falde Traplagene over Kutdiissat 3° i sydlig Retning. Grændsen

mellem de 20—100 Fod mægtige Lag er ingenlunde plan, men

i hcii Grad bolget og ujevn, ligesom Udstrækningen heller ikke

er stor, da Lagene ofte kile sig ud og forsvinde. Sammen-

sætningen af disse uhyre Masser viser sig ved nærmere Under-

sogelse at være meget forskjellig paa de forskjellige Steder,

hvor ensformig den end kan synes at være paa det enkelte Sled,

hvad der da ogsaa er at vente af et Materiale, der er afsat

under saa ulige Forhold og tilhorer saa forskjellige Udbrud.

Medens enkelte Lag tydehg ere Basallstromroe, pege andre hen

paa udbredte Basaltlag og atter andre vise sig som Ophobninger

af tidligere Lag, der ere knuste, eller som Produktet af store

Askeudbrud. I Reglen ere de Lag, der umiddelbart hvile paa

Gneis- eller Sandunderlaget, en breccieagtig Tuf; men enkelte

Steder er det ogsaa en Basaltstronj, der ved sine vifteformede

mod Omgivelserne lodret staaende 20—50 Fod lange Sojler

^iser, at det er en Strom af smeltet Basalt, der her har gjort

Begyndelsen og derfor dannet Grundlaget. Hvor Traplagene.

som i Blaafjeld, optræde med stor Regelmæssighed, ser man, at

det enkelte Lag bestaar af tre Dele, nederst læl Basalt, der

uden nogen skarp, men dog i Afstand kjendelig Grændse gaar

over i en graa eller brun Mandelsten, der igjen gaar over i et,

tun et Par Tommer mægtigt af Jerntveille stærkt farvet Lerlag.

Med en skarp Grændse folger herpaa et nyt Lag af Basalt,

Mandelsten og Ler, og dette gjentager sig, som det synes, lige

fra Vandfladen og til Fjeldets oversle Rand, der her er henved

2000 Pod over Havet.



Som paa Kortet antydet, er det kun paa en forholdsvis smal

Strækning langs Kysterne og de storre Dale, at Trapen ikke

bedækker Sand- og Skiferlagene, men selv indenfor denne træder

den allevegne frem, snart som Basaltgange, der efter alle Com-

passets Streger og under alle Vinkler med Horizonten gjennem-

krydse dem, med en Mæglighed, der varierer fra nogle Tommer

og til 50 Fod og mere, og snart som store kuppel- og lag-

formede Partier, der have presset sig frem mellem Lagene.

Basalten i disse Gange, der er en typisk Feldspathbasalt, har

paa enkelte Steder udovet en ikke ringe Indflydelse paa sine

Omgivelser, dels mekanisk ved Forskydning og dels kemisk og

fysisk ved Hærdning og Ophedning af de omgivende Lag, saa

at disse ere afsondrede og spaltede i indtil 1 Fod lange, paa

Gangen lodret staaende Sojler*).

Den Forandring, Sand- og Skiferlagene have været under-

kastede ved Basaltens Indvirkning, er imidlertid, hvor karakteri-

stisk den end paa sine Steder kan være, dog forsvindende i

Sammenligning med den, der skyldes en anden: Jordbrand.

*) Den mærkeligste af de Basaltgange, jeg har truffet paa, findes ved

IgdlokunguaK i Waigattet. Den ligger nogle Hundrede Fod fra Stran-

den, c. 250 Fod over Havet, er fra 10—16 Fod bred og kan paa en

Strækning af c. 900 Fod forfolges i Retningen fra N 40° V— S 40° 6.

gjennem de kulforende Dannelser; thi den har hærdnet det omgivende

Sand til en haard Qvarzit lignende Sandsten, der er spaltet i smukke

kantede, indtil over 1 Fod lange Sojler, der fuldstændig ligne de be-

kjendte Sandstensojler fra Hoiovnene. Er end en saa stærk Indvirk-

ning af Basalten paa de omgivende Lag enestaaende blandt de c. 50

Basaltgange jeg langs Waigattets Kyster har haft Leilighed til noiere

at undersoge, saa spores Basaltens Indvirkning dog kjendeligt paa de

fleste Steder og er langt fra saa umærkelig, som man af et Par

nyere Reisendes Bemærkninger skulde formode. Det mærkeligste ved

denne Gang er imidlertid, at den et Sted, hvor den er sjennemskaaren

Magnetkis. Foruden som smaa Kugler i Basalten findes dette Mineral

ogsaa siddende midt i Gangen som en stor Klump, hvis synlige Di-

mensioner ere: Brede 5 Fod, Længde 10 Fod og Tykkelse 4 Fod,



Paa Nord-Siden af Waigattet, fra Atanikerdluk og lil Odden

Vest for Atåne, tiltrække store rodgule Pletter paa Skraaningerne

sig Opmærksomhed, og ved nærmere Undersogelse ser man, at

de bestaa af store Dynger af brændt Skifer, blandede med

Slagger, der i en hoi Grad. ligne dem fra en Teglovn. Skiferen,

der er baard og klingende, er af forskjellig Farve, mest hvidgul,

rodbrun, violet eller graa, og er snart halvbrændt, som Mursten,

snart forvandlet til Porcellænjaspis. Mægtigst og tydeligst viser

denne Indvirkning sig ved Påtut, hvor man, foruden i store sam-

menstyrtede Hoie, ogsaa har denne brændte Skifer faststaaende i

Klofterne i en Hoide af 300—1500 Fod. Paa Grund af Sammen-

sintringen have de enkelte Lag skilt sig fra hinanden og ligge nu

lose og uden Sammenhæng, kun enkelte Steder forbundne ved Slag-

ger, der ligesom ere kogt ud mellem Lagene og derefter flydt ned

i Revnerne, i hvilke der, ligesom mellem Lagene og i Hul-

hederne i Slaggen, ofte sidde smaa Krystaller af Jernglands.

Af de Plantelevninger, Skiferen oprindelig indeholdt, har den

efter Forandringen bevaret Indtrykkene og det ofte med stor

Skarphed. Dette i Forbindelse med den opnaaede Fasthed,

hvorved den uden Skade kan taale enhver Transport, giver den

en stor Betydning i palæontologisk Henseende, og hertil kommer

endnu, at da dens enkelte Lag ligge liise ovenpaa hinanden, er

det, i den samme Tid, som man ellers anvender til moisommelig

at bryde enkelte Stykker Lerskifer ud af Skrænterne, muligt at

gjennemgaa Hundreder af Stykker, da de enkelte Lag enten staa

i store Stabler eller ligge i Dynger, saa at man kun behover at

tage dem op for at undersoge dem. Da en mere i Detail

gaaende Beskrivelse af den interessante Forandring, som Skiferne

her have undergaaet, vilde fore ud over et almindeligt Overblik,

skal jeg ikke gaa videre ind derpaa, men med Hensyn til den

Indvirkning, der har fremkaldt den, kun bemærke, at medens i

Bohmen den brændte Skifer, der fuldstændig ligner den her

forekommendte, med Rette tilskrives Kulbrand, enten denne nu

^f opstaaet ved Basaltens Indvirkning paa Kullene eller ved
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disses Selvantændelse, saa bliver denne Forklari

herorahandlede mindre sandsynlig; thi med^

ere rige paa Svovlkis og naa en Mægtighed af 30—100 Fod,

ere de herværende Kul derimod fattige paa dette Mineral og

have kun en ubetydelig Mægtighed af hoist 4—5 Fod.

Ligesom Trapen engang har bredet sit ensformige graa-

brune Dække ud over de hvidgule kulforende Dannelser, saa

disse en Tid lang ganske have været skjulte, saaledes har Tra-

pen igjen, maaske med Undtagelse af en enkelt Fjeldtop, været

dækket af den næste Dannelse: Isen; og ligesom det skyldes

dennes og Vandets udgravende Kraft, at vi nu se noget til de

kulforende Dannelser, saaledes skyldes det igjen det nuværende

mildere Klima, at Isen har maattet trække sig tilbage og at vi

overhovedet se noget af Landet. Overalt langs Kysterne og paa

6erne, ligesom paa de huieste Fjeldtoppe, ses tydelige Mærker

af en tidligere Isbedækning. Saaledes vise Skurestriberne paa

Halvoen ved UnartoK og paa Oen SatoK (Saitok) i Diskofjorden,

at denne engang har været en Isfjord, ja de skurede « Hæller«,

der gaa fra NO—SV paa Immeriksok, en af Hvalfiskeoerne, tyde

endog paa , at hele Diskobugten engang har været fyldt med Is.

At Waigattet ligeledes har været en Isfjord, gjores sandsynligt

ved Skurestriberne paa de hoiere Punkter paa Arveprindsens

Eiland og Oen udenfor SarKaK, i Forbindelse med de store

Gneisblokke (hvoraf flere ere isskurede), der findes langs Ky-

sterne, lige til Toppen af Fjeldene, og i uhyre Masser ere op-

hobede paa Hareoen.

Reiser man fra Godhavn mod Ost, langs Diskos Sydside,

træffer man paa Ostsiden af Brededalen ved den gamle Husplads

IglutsiaK paa de kulforende Dannelser. Giesecke*) omtaler

her ganske i Almindelighed, at han fandt »Braunkohle und Pech-

kohle«, medens Rink**) anforer, at der her i et Elvleie skal

< Dagbog under '
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være tundet «et meget rigt Kullag«. Delte Lag lykkedes det mig

ikke at finde; men i et ElvJeie ved PailassoK, som Gronlænderne

anviste mig som det Sted, hvor der af og til hentedes Kul, ligger,

foruden nogle forkullede Træstykker i Sandlagene, under et Ler-

skiferlag et ubetydeligt, faa Tommer mægtigt Kullag, der mest

bestaar af Grene og Stængelstykker.

Ved Sinigfik er, i det andet Elvleie fra den store Basalt-

gang mod Ost, et Kullag paa 3 Tommer, og i Sandbakkerne

noget fra Kysten ere flere mindre Kullag, hvoraf et paa 8 Tommer

i en Hoide af c. 330 Fod bestaar af gode Kul.

Noget ostligere ligge to flade sandede Odder, der paa

paa Grund af den lerede Beskaffenhed af Gronlænderne kaldes

lamK (lakkak), og som er det ene af de to Steder paa Diskos

Sydside, hvor for Handelens Regning Kulbrydning har fundet

Sted. Naar denne her er begyndt, har jeg ikke kunnet faa al

vide, men af Gieseckes Beskrivelse ses det, at i hans Tid

var det endnu ikke sket. Stedet omtaler han saaledes*): »Hier

findel sich die Kohle bereits in mehrere kleine Lager vertheill,

und man konnte hier gewiss mit Grabung seine Rechnnng finden,

wenn die Lager bey Kulfjeld (Skandsen) minder ausgiebig werden

hans i 1838 forelagne Undersogelse af Kullene, ses det, at der

da brodes Kul her, men al Brydningen ophorfe, da han havde

forvisset sig om, at den med storre Udbylle kunde forelages ved

"Standseni). Det Kullag, der bearbeidedes, beskriver ban som

liggende i Stranden og af en Mægtighed af fra 9—12 Tommer

raed et Fald af ±0° ind mod Landet. Foruden dette Lag, som

jeg fandt ganske efter Schythes Beskrivelse, viste Gronlæn-

derne mig endnu to Steder, hvor der findes Kul. Begge ligge

i tort Afstand fra Kysten, hver i sit Elvleie, og ere vistnok kun

en Fortsættelse af Laget i Stranden. Paa det ene Sled er Mæg-

tigheden 16 Tommer, men Laget synes al have el stærkt, 20%
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nordligt Fald. Paa det andet Sled kunde jeg paa Grund af ned-

stredne Masser ikke bedomrae Mægtigheden. Endnu i en noget

længere Afstand fra Kyslen ligger i et Elvleie i en Hoide af c.

219 Fod et 3 Tommer mægtigt Kullag.

Ved Hitdiussat fandt jeg i et Elvleie i nogen Afstand fra

Kysten, i en Hoide af c. 328 Fod over Havet, et Kullag paa

4— o Tommer, der umiddelbart hviler paa Sand og er dækket af

et 6 Fod mægtigt Skiferlag.

Henved 2 Mil NO. for sidstnævnte Sted hæver sig i Stran-

den el lille, 200 Fod hiiit, i svære lodrette Sojler afsondret Basalt-

parti, der af Gronlænderne kaldes Ivnårssuit og af de Danske

"Skandsen.. Den 20—40 Fod hoie Skrænt, der herfra langs

Kysten strækker sig mod NO. i en Længde af henved en halv Mil,

indeholder to eller Oere Kullag og kaldes derfor af de Indfodte

Aumariitigssat. Disse Kullag ere nogle af de bedste og lettest

tilgængelige i Nord-Gronland , og have ogsaa hort til dem, der

forst og mest ere blevne benyttede. Saaledes anforer Rink*),

at der allerede i forrige Aarhundrede herfra hentedes flere Lad-

ninger til Godhavn og Kronprindsens Eiland med en Jagt-

Gi es ecke besogte Stedet gjentagne Gange**) og beskriver Lag-

folgen saaledes: «zu unterst feinkorniger miirber Sandstein, dann

Schieferlhon, dann groberer Sandstein , dann Braunkohle zuweilen

mit Pechkohle, dann Sandstein, dann eine diinnere Schicht Braun-

kohle, zu oberst Sandstein.). I 1811 brodes her endnu Kul,

men Stedet maa senere være bleven opgivet, thi, som allerede

bemærket, var det Schythe, der i 1838 bevirkede, at Brydningen

her blev fortsat. Af hans Indberetning, der vidtloftig skildrer

Forholdene, navnlig ved Udskibningen, skal jeg her anfore, at

han ansaa alle de spredte Kulpartier, der vise sig i de mange

Elvleier, som tilhorende et Lag, der med en Gjennemsnitsmæg-

tighed af 12—16 Tommer stryger langs Kysten med et Fald af



10 indad mod Landet. Med Hensyn til mine egne Under-

sogelser skal jeg tillade mig at henvise til det medfolgende Blad

med Profiler fra denne Kyst (Tab. VIII). I Profil I har jeg sogt at

give et Billede af Skrænten langs Kysten, og i Profil II af den

vestre Skrænt i Elvleiet d. For at kunne sammenligne det forste

af disse med Schythes skal jeg bemærke, at det Sted, hvor hans

Telt stod, Udgangspunktet for hans Profil, uden Tvivl var i Elv-

leiet c. Skrænten er, som anfort, mod Vandet 20—40 Fod hoi

og afbrydes af mange smaa Elvleier og flere (o) Basaltgange,

Schythes <.Næs.. Ved Undersogelsen paa Stedet var det van-

skeligt paa en saa lang Strækning, og hvor Faldet er saa ringe,

at bedomme, om alle de i Elvleierne synlige Kulpaitier tilhore

et eller flere Lag; men efter Profilet, som jeg har sogt at faa

saa naturtro som Tiden og Forholdene tillode, maa jeg antage,

at de tilhore to Lag af omtrent samme Tykkelse, 12—16 Tommer.

Efter Grijnlændernes Opgivelse skal der i en Dybde af 8 Fod

under det nederste Lag findes et endnu, men af ringere Mæg-

lighed. Som Profil II viser, findes der i Elvleiet d tre Kullag,

paa henholdsvis 6, 8 og 16 Tommer, og i c endvidere et paa

20 Tommer, der dækkes af 8—10 Fod Sand, Efter Rink op-

horte Brydningen her igjen i 1848 og er ikke senere bleven

fortsat. De faa Kul, Godhavns Tommermand, der med sin tal-

rige Familie boer her den storste Del af Aaret, bruger, skafl'er

han sig let i Elvleierne, hvor de voldsomme Vandlob om For-

aaret dels blotte Lagene, dels losrive store Stykker, der lægges

op paa Skrænterne for at torres og saa senere hentes hjem med

Hundeslæde. Giesecke anforer*), at der i de 3—400 Fod

hoie Sandbakker, der ligge indtil \i Mil fra Kysten, findes Kul

af bedre Beskafifenhed og stiirre Mægtighed (4—5 Fod) end dem,

der forekomme ved Stranden. Kun engang havde jeg Leilighed

til at besoge dette Sted, men uheldigvis i en saa slærk Taage,

at al Undersogelse næsten standsede. Bakkerne, som jeg fandt



al naa idetraindste en Hoide af 1200 Fod,

tydelige Kullag, om end ingen af dem naaede den af Giesecke

angivne Mægtighed. Saaledes laa i folgende Hoider: 420, 450,

592, 916, 1005 og 1143 Fod over Havet forskjellige Kullag,

hvoraf det 6te var paa 28 Tommer, det 4de og ote paa 6—8

Tommer, det 2det paa 4 Tommer og det 1ste og 3die af ube-

stemmelig Tykkelse.

I Sandbakkerne i nogen Afstand fra Kysten Hakkerhuk

omtaler Giesecke*), at der findes Kullag, der ere mægtigere

og bedre end dem ved «Skandsen». Ved at bestige den hoieste

Sandbakke, som fandtes at være 1382 Fod over Havet, og som

er let kjendelig paa en 10—15 Fod bred Basaltgang, der gaar

gjennem Toppen og som en Mur fortsætter sig over Bakker og

Dale saa langt man til begge Sider kan oine den , fandt jeg i

Sandet, i en Hoide af 768 Fod, et 6—8 Tommer mægtigt Kullag

og i en Hiiide af 1215 Fod endnu et Lag i Lerskifer.

I de henved 2000 Fod mægtige Sand- og Skiferlag ved

IsanguaK saa jeg intet Kullag, men det blev mig sagt, at Gron-

lænderne her og ved Marsuk hentede nogle Kul om Vinteren.

Ved Udstedet Vjararssasuk findes, som ovenfor anfort, i

Stranden lige Vest for Husene nogle daarlige Kul i et Par Lag,

men de ere dels meget ler- og sandholdige og dels tilboielige

til at falde hen i Smaastykker.

Henved en Mil Vest herfor forekommer i et Elvleie gode

Kul, der skulle være de bedste i Waigattet. Stedet kaldes

IgdlokanguaK efter det lille Hus, der, for Kulbrydningens Skyld,

har staaet her. Lagene har jeg paa Grund af nedskredne

Masser ikke set, men Udligger Jorgensen, der har brudt Kul

her, har meddelt mig, at der skal være to Lag, el paa over

2 Fods Tykkelse, der ligger i Bunden af Elvleiet og har et

temmelig stærkt Fald, saa Brydningen ikke skal kunne fortsættes

ret længe, og et paa 9 Tommer, der ligger lidt dybere. Efter



at dette Sted i flere Aar ikke har været benyttet ti] Koloniernes

Forsyning, har i 1873 Jagten fra Ritenbenk og Slupskibet fra

Egedesminde hentet deres Last her, i Stedet for ved »Ritenbenks

Kulbrud«. Jeg formoder, at dette Sted er den af Schythe
med 6 betegnede Lokalitet, da jeg antager, at hans a maa ligge

ved Ujararssusuk. Uden Tvivl er det ogsaa Stedet, hvor Mr.

Wbymper*) i 1867 sogte efter Planteforsteninger, og som han

paa Grund af en Misforstaaelse kaldte Ujarasuksumitok.

Ved UnartOK, et Sted, der ikke er angivet paa Kortet, men

som ligger mellem Marrarssuit og Ujararssuit, ligger der oppe i

en temmelig steil Skrænt et 2 Fod mægtigt Kullag, der inde-

slutter et Par tynde Skiferlag. Skiferen, der dækker Kullene,

indeslutter igjen et Par tynde Kullag. Nede ved Vandfladen

skal der endnu være et betydeligt Lag Kul, men det var dækket

af et saa tykt Lag Strandsand, at jeg ikke fik det at se.

En halv Mil NV. for den gamle Beboelsesplads Kutdlissat,

hvor der nu kun staar et Forstanderskabshus, ligger i en Skrænt,

lige ved Stranden, de Kullag, der paa Grund af deres Mæg-

lighed, Antal og lette Tilgængelighed have været de mest be-

nyttede af alle Waigattets Kullag. Stedet kaldes i Almindelighed

Kutdlissat efter den ovennævnte Beboelsesplads eller ogsaa spe-

cielt Ritenbenks Kulbrnd. Dette sidste Navn har hos Nogle frem-

kaldt Uvished om, hvilket Sled der mentes dermed, og er der-

for bleven udstrakt til alle de Steder langs Kysten, hvor der til

forskjellige Tider er hentet Kul til Kolonien Ritenbenk. Dette

troer jeg er mindre rigligt, og jeg tager saa meget mindre i Be-

tænkning at anvende Navnet specielt paa dette Sted, som alle-

rede Giesecke har gjort det uden at yttre nogen Tvivl. Paa

hans uheldige Tur gjennem Waigattet i iSii besogte han dette

Sted og beskriver det saaledes**): »Der Kohlenbruch diesser

I "Phil. Transactions of the Roy Soc- Vol. 159, P. 1

•Report of the British Association« for 1869, S. 6.

Dagbog: »VtISII.



Stelle ist der ergiebigste und beste unter allen donen, welche

icb in diesem Lande gesehen babe. Es ist meistens schone

Pecbkohle, welche auf Sandsteine, und zwischen denselben in

mehrern ungleichmachtigen Schichten liegt. Die machtigste be-

tragt 1 bis IV2 Lachter, die mindeste, weicbe zu unterst liegt,

Pflanzenblatterabdriicke, dem Anscheine nach von Angelica Ar-

changeUca»^ og paa et andet Sted*): «The most considerable

not above 7 or 8 incbes«. Senere har Stedet været undersogt

af Scbythe, Collomb, Lyall, Wbyraper, Brown, Nor-

denskiold og Nauckhoff. For at anskueliggjore Kullagenes

Leiringsforhold , skal jeg, da de have en ikke ringe Interesse,

baade fordi de i en lang Aarrække have ydet en væsentlig Del

af de gronlandske Kul, der ere anvendte til Koloniernes For-

syning, og fordi de utvivlsomt maa anses for dem, der ere mest

skikkede til en systematisk Bearbeidelse, hvis en saadan i Frem-

tiden skulde blive paabcgyndt, tillade mig at henvise til det med-

folgende Blad med Profiler (Tab. IX). Nr. I er af den henved V-i

Mil lange og efter Maalinger med Aneroidbarometer 50—150 Fod

hoie Skrænt langs Kysten, der mod SO. ender ved det lille

Basaltnæs NAngerut. Skrænten er saa steil, at den kun kan

bestiges gjennem de af Regnen og Snevandet fra de bagved lig-

gende Fjelde udskaarne Klofter, og gaaer saa nær ud til Vandet,

at dette ved almindelig Hoivande flere Steder gaaer op paa

Foden af den. Nr. II og 111 ere fra et Par Elvleier lidt vest-

ligere, men i nogen Afstand fra Kysten, saa at de, endskjondt

Kullene ere gode, rigelige og let tilgængelige, neppe under de

nuværende Forhold kunne komme i Betragtning, i al Fald ikke

for Nr. IFs Vedkommende. Antallet af Kullag i Hovedskræntea

er fra 3—5, med en Tykkelse af fra 6—29 Tommer. En saa



stor Mæglighed som den Giesecke angiver, har jeg ikke set,

og jeg troer heller ikke at den forekommer.

Ved de 3—4 Mil herfra liggende flade sandede Odder paa

den lange Kyststrækning, der i Almindelighed gaaer under Navnet

Assak, findes i Sand- og Skiferlagene, der i Fjeldskraaningerne

naa op til en Hoide af c. 1650 Fod over Havet, nogle tynde

Kullag, der omtales af Giesecke*) og N a uckhoff**). 1 et

Elvleie dér fandt jeg ligeledes et Par tynde Lag, hvoraf et var

paa 9 Tommer.

Midt imellem Assuks Odder og den store Dal, hvori Elven

KuflguaK flyder, ser man paa Sydsiden af Waigattet og ligeledes

omtrent lige overfor, mellem KordlorloK og NiaKornarsuk, paa

Nordsiden, at de kulforende Dannelser i en Hoide af 5— (300

Fod over Havet forsvinde under Trapen. Ved forste Oiekast

kunde det synes, at disse Dannelser, der ere saa stærkt frem-

trædende i den ostlige Del af Waigattet, have et svagt vestligt

eller nordvestligt Fald, og at deres Overflade derfor, lidt Vest

for en Linie mellem Assuk og KordlortoK, sænkede sig ned

til Vandspeilet. Ved en noiere Undersogelse af Faldet og Mæg-

tigheden paa de forskjellige Steder, viser det sig imidlertid,

som ovenfor nævnt, at Faldet overalt, paa enkelte Undtagelser

nær, er retvisende NO.— N., og at den slorste synlige Mægtighed

findes omtrent midt i Waigattet ved Påtiit, hvorfra den er af-

tagende til begge Sider. Jeg maa derfor antage, at de kul-

forende Dannelsers Forsvinden i den vestlige Del af Waigattet

kun beroer paa, at de skjules af Trapen, ikke paa at Over-

fladen sænker sig ned til Vandet, og at, hvis det kan bevises,

at den Grændselinie , der fra Strandbredden kan ses i Fjeld-

væggen, virkelig er de kulforende Dannelsers Overflade, dette

da ikke er en Overflade, der er parallel med Slentningen, men

en, der danner en vis Vinkel dermed og er bevirket ved Denu-

dation, for Afleiringen af Trapen fandt Sled.

*) Dagbog: '"'TtSll.



De paa HareoeB forekommende Kul have været kjendte i

meget lang Tid og ere paa Grund af at de indeholde en stor

Mængde af en fossil Harpix, der i Almindelighed gaaer under

Navn af Rav, men af Nogle ogsaa henfores til Retinit, de mest

bekjendte af alle Nord-Gronlands Kul. De forekomme paa SO.-

Siden af 6en, lidt Nord for nogle Skjær, paa en kort Strækning

i en Skrænt, der til den overliggende forsteningsforende Tuf

er c. 70 Fod hiii, men under meget ugunstige Forhold, da de i

hot Grad ere dækkede af nedskredne Masser, I en Hoide af

30—40 Fod over Vandet robe de sig ved Kulstykker, der ligge

i en Linie paa Skraaningen, og ved at grave noget ind fik jeg

Oie paa to Lag, hvoraf det overste var henved 4 Fod mægtigt

og bestod af gode Kul, og hvorunder der, adskilt ved et Par

Fod graat Ler, igjen laa et noget tyndere Lag af mere lignit-

aglige Kul, hvori uRavet)) navnlig forekom. Giesecke omtaler

disse Kul saaledes*): «Das Lager selbst ist gegen die Mitte zu

am måchtigsten, und betragt daselbst uber 4 Lachter . . . Die

gemeine Braunkohle wechselt mit dem bituminosen Holze ab.

Der Bernstein ist durchaus in beyde gemengtn , og i sin lod-

beretning skildrer Scbythe Forholdene saaledes; ...... efter

en Afbrydelse af en overordentlig Mængde nedstyrtede skarp-

kantede Basaltblokke, rige paa Olivin, findes Kullene i ordentlige

Lag, de danne nemlig dybest i Brinken tæt ved Fjæren to Lag,

af hvilke det overste er 1 Alen mægtigt, det nederste 1^/2 Alen,

og som adskilles ved et sortegraat kulholdigt Ler paa en Alens

Tykkelse, hvori ligger et smalt Lag Blaaler; de have en brun

Farve, tydelig Træstruktur med Knaster og Aarer og ere meer

eller mindre ravholdige.. Endskjondt Forholdene ere vanskelige

for en noiagtig Undersogelse, og man derfor nok kunde vente

nogen Uoverensstemmelse i Angivelser, der hidrore fra forskjel-

lige Personer og fra saa forskjellige Tider, saa er den dog saa

stor, at den snarere synes at pege hen paa, at del ikke er



faststaaende, men derimod nedskredne Lag, man her har at gjore

med, hvad ogsaa deres stærke Fald synes at bekræfte. Disse Kul-

lag skulle tidligere være blevne benyttede af engelske Hvalfangere,

og efter Rink*) hentede Udliggeren ved MssaK, da delte var

et Udsted, herfra aarlig nogle Konebaadslaster; det samme har

ogsaa Udliggeren ved NAgssuaK gjort. I de senere Aar har

denne sidste, Udligger Glas en, fra Kolonien Ritenbenk, hvor-

under han horer, faaet en Storbaad til at hente Kullene i, mod

at han overlader Gronlænderne ved Udstedet en Del af dem.

Uagtet Lagenes forholdsvis betydelige Mæglighed, kan der dog,

paa Grund af Forholdene, neppe nogensinde være Tale om at

gjore anden Brug af dem end den, der i de senere Aar er til-

sigtet, og som i og for sig ogsaa er betydelig nok, nemlig Ud-

stedet NiigssuaK's Forsyning; thi dels ligge Kullene i saa Jose

Masser og Skrænten er saa hoi og steil, at der ikke kan være Tale

om at anvende den i Gronland sædvanlig brugte Maade, at bort-

grave det Overliggende, og deis er Kysten saa aaben og beleiret

med Isfjelde, at et Skib ikke kan ligge nogenlunde sikkert her.

1 Bugten ved Umivit, c. 1 Mil N. derfor, skal Storbaaden fra

Ritenbenk et Par Gange under en Vestenstorm have sogt ind,

men foruden at dette er farligt, hvis Vinden skulde springe om,

er denne ogsaa saa lille, at en Jagt ikke kan ligge der.

Den af Schythe omtalte Havn ligger lidt S. for denne Bugt.

Den er dannet af et Basaltskjær og er, som han bemærker,

saa lille, at den neppe kan optage en Hvalfangerslup. Stedet,

h^or Kullene forekomme, kalde Gronlænderne fra MgssuaK

Aoaaråtigssat, Giesecke kaldte det Kutdlissat (Kudlisæt), men

dette maa bero paa en Forvexling med det i Waigattel belig-

gende Kutdlissat, det gængse Navn paa -Ritenbenks Kulbrud«,

og det samme gjælder utvivlsomt ogsaa om det af ham for Umivit

angivne Navn Kujarbik, der ligeledes ligger i Waigattel.

*) Gronland II, S. H7.
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Et andet Sted, hvor Udliggeren og Gronlænderne fra Niigs-

suaK hente nogle Kul, er ved KugssineK, et om Sommeren ud-

torret Elvleie, c. 2 Mil S. for Udstedet. De forekomme her paa

Elvleiels nordlige Skraaning paa en Strækning af 2—300 Fod i

en Hoide af c. 1250 Fod over Havet og synes at have et stærkt,

45°, nordligt Fald. Hvor stor Mægtigheden er, kan jeg ikke

angive, men den synes kun at være nogle faa Tommer, og der

er maaske to Lag. De 1 å 2 Konebaadslasler, der graves her,

bæres i Poser, mest af Fruentimmer og Born, ned ad den tem-

melig lango og besværlige Vei langs Elvleiet. Det er det af

Rink under NuloK (Nulluk) omtalte Sted*), og Nord enskiold**),

der forst har undersogt Stedet, har efter den lidt N. derfor

liggende Bugt kaldet det Natdluarssuk (Netluarsuk).

1 Nærheden af KordlortOK paa Nord-Siden af Waigaltet skal

der efter Rink*) være en Skrænt, hvori der Ondes tre Kullag,

af hvilke det overste har en Mæglighed af 2 Fod.

Lidt 6. for Hk KiterdleK findes lige i Strandbredden i en

haard gul Sandsten med Skiferlag et 8 Tommer mægtigt Kullag,

hvorover der igjen ligger et paa 16— 18 Tommer, der indeholder

forstenede Træstammer. Faldet er 5—8° 6., og Mægligheden

af de kulforende Dannelser her omtrent 2000 Fod.

Paa Nord-Siden af Atåneehens Munding skal der efler

Rink*) strax ved Indgangen til den store Kloft findes et Kul-

lag paa 4 Fod, der dog paa Grund af det Overliggendes Be-

skaffenhed ikke kan benyttes. Nordenskiold skildrer Leirings-

forboldene saaledes***): «den anstående klyften år narmast

hafsylan dold af sten och grus .... derpå vid 450

fot horisontela lager af anstående hård sandsten, vid 600 tot

lerskiffer, som snart vexlar med sandstenband; vid 650 fot ett

magtigt, paa fin skiffer hvilande kollager med vextaflryck (ofre

kritan) och hartskorn. Derpå åter skiffer, ofta mellanlagrad af

*) Gronland I, S. 174.
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ganska magtiga kollager; vid 900 fot, ett 2 fot magtigt kollager,

på den genom ravinen blottade ytan betackt med elt utvittradt

hvilt salt (svafvelsyrad lerjord)«. Saavel det af Rink omtalte

4 Fod mægtige Kullag, som det af Nor dens kiold angivne

Leiringsforhold var jeg ikke saa heldig at finde. I den 160 Fod

boie Skrænt paa Nordsiden af Elven, der bestaar af afvexlende

Sandsten og Skifer, fandt jeg kun tynde Kullag. Sand- og

Skiferlagenes ovre Grændse ligger her i en Hoide af c. 2220 Fod.

En Mils Vei Syd for Atåneelven naa de kulforende Dan-

nelser deres storste synlige Mæglighed, c. 2500 Fod, og ere

her blottede i flere brede dybe Kiofter, som de Indfodte kalde

Påtut (Patoot). I Siderne af disse ligge flere Kullag; saaledes

omtaler Rink*), at han i den 2den Kloft fra Syd saa henved

10 Kullag, i den 4de et Lag paa 4 Fod og et Par mindre, i den

5te to Lag paa 12—18 Tommer og endelig i en mindre Klcift,

lidt nordligere endnu, tre Lag ligeledes paa 12—18 Tommer.

I de tre af Klofterne, jeg havde Tid til at undersoge, saa jeg i

den 2den fra Syd i en Holde af 475 Fod et 8—10 Tommer

mægtigt Kullag i en Lerskifer, der er 10—12 Fod mægtig og i

hvis overste Del der ligger endnu et Lag paa 3 Tommer. Hoiere

oppe ligge endvidere et Par Lag. I den 3die Kloft ligger i en

Uoide af 968 Fod et eller to Kullag med forstenede Træstammer

med en Mægtighed af i Alt 4 Fod. Afstanden fra Vandet og

Klofternes Steilhed i Forbindelse med Elvleiernes Ufremkomme-

'ighed gjor imidlertid, at de herværende Kullag, selv om de

vare flere i Antal og af storre Mægtighed, ikke kunne komme i

Betragtning til Brydning, saalænge der er saa mange andre og

lettere tilgængelige Steder i Waigattet.

Ved lånik skal der efter Rink**) findes et til Anthracit



Ved KardioK Buset omtaler Rink*), at der i en lav Skrænt

umiddelbart ved Vandet skal findes et Kullag paa 2 Fod. Lei-

ringsforholdene fandt jeg her meget forstyrrede paa Grund af

Nedskred, og det ovennævnte Kullag var ikke til at finde, end-

skjiindt Gronlænderne viste mig Stedet, hvor det skulde ligge;

kun nogle Kulstykker af slet Beskaffenhed laa i Sandmasserne.

1 et Elvleie, Klngartut kaldet, c. I/2 Mil Vest for Atanikerdluk,

findes folgende Kullag: I en Hoide af 870 Fod et paa 9 Tommer,

dækket af 9 Tommer Skifer, c. 30 Fod herover igjen et Lag paa

y Tommer, dækket af 7—8 Tommer Sandsten, og endelig i en

Hoide af 1040 Fod et paa 3^2—4 Fod, der indeholder et Ski-

ferlag paa 6—12 Tommer. Dette Lag hviler paa Sandsten og

dækkes af Skifer. Faldet 5° ostligt; Afstanden fra Stranden

c. 4000 Fod.

Ved Atanikerdluk skal der efter Rink**) i et Eivleie findes

fire Kullag paa tilsammen 2 Fod, der skulle egne sig til Bryd-

ning. Dette Sted har jeg ikke set, men i Skiferen Ost for det

dybt indskaarne Elvleie 6sl for Halvoen ligger et Kullag paa 10

Tommer og i selve Elvleiet et Par ubetydelige Lag. Sand-

og Skiferlagenes Fald er her i det Hele taget 15—30° NNO. og

de naa op til en Hoide af c. 1650 Fod.

Paa Vestsiden af den store Dal, i hvis Midte Elven Kugs-

suaK flyder, viste Gronlænderne mig tre Steder, hvor der

findes Kul.

Det sydligste Sted er c. ^/o Mil fra NaujåK, hoit oppe i

Fjeldskraaningerne og vanskeligt at komme til. Laget, der be-

staaer af gode Kul, er 3 Fod mægtigt og falder 5° i osllig

Retning.

Ved Foden af det midt i Dalen staaende Basaltfjeld Kitio-

gusait, hvis Top ligger 945 Fod over Havet og 650 Fod over

Dalhunden, ligge i en Skrænt c. 70 Fod over Vandet i Elven



lo eller tre Kullag, hvoraf det nederste er 3 Fod mægtigt, og

bestaar af gode Kul. Lagene se ud til at ligge omtrent hori-

Henved en Mil længere inde i Landet, ved MarraK, ligger i

en Hoide af c. 920 Fod over Havet overst i Skrænten ved et

lille Elvleie et Lag gode Kul paa c. 3 Fod. Faldet 5° SO.

Her henter Udliggeren ved SarKaK om Vinteren med Hunde-

slæder sine Kul, elter hans Opgivelse vel omtrent 50 Tonder.

Kullene brydes samtidig med at de hentes, og skulle, som

Gronlænderne udtrykkelig fremhævede som karakteristisk for dette

Sted, aldrig være frosne.

Det ostligste Sted, hvor jeg har truffet de kulfiirende Dan-

nelser, er ved Udstedet SarKaK, hvor der c. V4 Mil fra Kysten

findes nogle Sandbakker, der indeholde forkullede Træstammer,

men, saavidt jeg veed, ikke Kullag.

Ved Undersogelse af de næsten overalt i de kulfiirende

Dannelser forekommende Plantelevninger har, som ovenfor an-

fort, Heer vist, at de paa de her omhandlede Strækninger

forekommende Kul tilhore det ovre Kridt og Miocenformalionen,

og altsaa nærmest ere Brunkul, hvad ogsaa den kemiske Under-

sogelse bekræfter*). Have disse Kul saaledes ikke nogen hoi

Brændselsværdi, saa ere de dog alligevel fortrinlige til Husbrug

og ville utvivlsomt blive af stor Betydning, naar engang den

indfodte Befolkning kommer til at indse Nytten af bedre Huse,

og Anvendelsen af Kakkelovne og Tranlamper istedetfor de na-

tionale Spæklamper bliver almindelig.

Hvad Brydningsmaaden af Kullene angaar, da er den, paa

Grund af de eiendommelige geognostiske og klimatiske Forhold,

Jorskjeliig fra den, der anvendes i andre tande; thi medens de

aer i .Schouws Ugeakrift- , 2den Række, Bd.

rs . Flora fossilis arctica • , .« =^ "" I " h " «
t
r „ r

1. D. Vid. Selsk. Forhandl..
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kulforende Dannelser der som oftest strække sig dybt ned under

Jordoverfladen og Kullene derfor maa soges ved dybe Boringer,

saa staa disse Dannelser her ligesom ovenpaa Jorden og Kul-

lene findes i storre eller mindre Hoide paa Fjeldskraaningerne.

Dette Forhold have de her omhandlede Kul vel tilfælles med

enkelte andre, f. Ex. de færoiske; men medens disse kunne be-

arbeides i Stoller, vilde samme Fremgangsmaade her, om ikke

være umulig, saa dog overordentlig vanskelig, paa Grund af at

Jorden i en ringe Dybde stadig er frossen. Hvor langt ind i

Fjeldene og ned i Jorden den stadige Frost gaar, veed man vel

ikke, men selv om den, hvad Fjeldenes plutoniske Beskaffen-

hed og de varme Kilder lader formode, ikke gaar saa dybt,

som det af den aarlige Middelvarme*), for Waigattet -f-5^, er

at vente, saa gaar den dog vist til en saa stor Dybde, at man

ikke kan vente at komme igjennem den.

Den Maade', hvorpaa Kulbrydningen her i Almindelighed

foretages, er folgende: I en Skrænt ved Havet eller i et Elvleie

opsoges et Kullag, og de overliggende Masser af Sand, Sand-

sien og Skifer bortskaffes med Hakker og Spader saa langt ind

i Skrænten, som deres Mægtighed og Frosten tillader. Det

blottede Kullag, der kaldes en .Bænk., brydes nu op og

bæres eller slæbes i Skindsække ned til Vandet, eller benles

paa et Par enkelte Steder paa Hundeslæder. Ses der hen

til Naturforholdene, de Kræfter, der kunne anvendes, og de

Kvantiteter af Kul, der behoves, da troer jeg ikke, at der, som

Forholdene nu ere, kan indvendes noget Væsentligt mod denne

hele Fremgangsmaade. Dog bor bemærkes, at ved mere hen-

sigtsmæssige Redskaber end de almindelige Hakker og Spader,

der nu bruges, navnlig ved svære Jernstænger til Losbrydning af

de haarde Sandstenlag, vil Brydningen kunne fremmes i en ikke

ringe Grad, og det vil uden Tvivl ligeledes være til betydelig



Fordel, om der paa et Sted som «Ritenbenks Kulbrud., arbeidedes

pfter en fast Plan, saa at ikke, som hidtil, Udsynet til at faa

de Kul, der netop i Oieblikket behoves, paa en saa let og

hurtig Maade som mulig, er det ovcrveiende, men at der ogsaa

tages tilborlig Hensyn til Fremtiden. I tidligere Tid var det,

som Paul Egede beretter, det Mandskab, der om Vinteren

drev Hvalfangst ved Fortunebay og Godbavn, der om Sommeren

brod Kul, og af Schythes Indberetning ses det, at der i

1838 endvidere anvendtes to Færinger hertil, der, som det synes,

vare der i Landet for Kulbrydningens Skyld; nu derimod, da

'Jet europæiske Mandskab ved Kolonierne er reduceret til et

Mmimum, er det for storste Delen Gronlændere, Fruentimmer og

store Drenge, der besorge Brydningen. Hvor stor den Kvantitet

Kul er, der aarlig brydes*), og hvor store Udgifterne derved

fre, ser jeg mig ikke istand til at angive, men det er bleven

mig sagt", at de direkte Udgifter ved Kullenes Brydning ved

•Ritenbenks Kulbrud« belobe sig til omtrent 2 % pr. Tonde Kul,

f>g at Kullene skulle kunne sælges for 3 % Tonden. Maa denne

Pris end anses for billig ved Siden af Prisen for engelske Sten-

liul, der f. Ex. i 1872 kostede 2i % Tonden, saa var det dog

"»nskeligl, at den kunde sættes endnu lavere, for at skaffe Kul-

dene saa stor Indgang hos Gronlænderne som muligt.

I ovenstaaende sammentrængte Fremstilling har jeg sogt at

give en Oversigt over de kulforende Dannelser paa Disko, Hare-

oen og Syd-Siden af NdgssuaK's Halvoen, saavidt de ere kjendte

^ed tidligere Reisendes Undersogelser, supplerede med mine

egne. Hvorvel det kunde synes, naar man ser hen til det be-

tydelige Antal af Reisende, der i dette Aarhundrede have under-

søgt denne Egn, at den maatte være forholdsvis godt kjendt,

saa staar der dog, hvad et Blik paa Kortet strax overtyder om,

*) Efter Hr. Direkteur Dr. Rinks godhedsfalde Meddelelse er der ved

Kolonien Ritenbenk fra 1863 til 1872 indvundet 2640 Tdr. Kul,

hvilket i GjennemsDit er 264 Tdr. aarlig. Minimum er 6i Tdr. og



overordentligt meget tilbage, da Undersogelserne næsten ude-

lukkende have 'indskrænket sig til Kysterne, og det Indre af

Disko og MgssuaK's Halvoen er derfor saa godt som aldeles

ubekjendt. Med Undtagelse af en Fodtur paa to Dage, som

Giesecke foretog i 1813 fra Diskofjorden til Mellemfjorden, og

en Fodtur paa fire Dage, som jeg i 1872 foretog til Soen Taser-

suaK i det Indre af Nugssuax's Halvoen, ere, saavidt jeg véd,

ingen Undersogelser foretagne længere fra Kysten end at det var

muligt at komme tilbage dertil uden at overnatte.

Det væsentligste Hjælpemiddel ved en geognostisk Under-

sogelse er et nogenlunde noiagtigt Kort*), men et saadant

mangler over denne Egn. Paa Grund af den fjerne Beliggenhed

og den ringe Betydning for Skibsfarten, har der ingen Anled-

ning været til at lade foretage specielt geographiske Under-

sogelser der, og de Reisende have derfor været henviste til selv

at anstille disse, saavidt Omstændighederne og deres ovrige Ar-

beider tillode det, i den korte Tid de i Reglen have haft Lei-

lighed til at opholde sig der. Som Bidrag til Forslaaelsen af

deres Arbeider og for at angive de af dem undersogte Steder,

have saaledes Giesecke, Rink og Nordenskiold leveret

Kort over Waigattet. I samme Hensigt er ogsaa det medfolgende

Kort optaget, og kun fra dette Synspunkt maa det betragtes.

For jeg imidlertid gaar nærmere ind berpaa, skal jeg tillade mig

at give en Oversigt over de tidligere Kort, saavidt de ere mig

bekjendte.

I de senere Aar horer det til de stcirste Sjeldenheder, at

et Skib gaar gjennem Waigattet, hvorimod der i forrige Aar-

hundrede, da Hvalfangsten florerede i denne Egn, var en livlig

Sejlads derigjennem. De gamle Sokort gjengive derfor ogsaa

saa nogenlunde rigtigt det omtrentlige Omrids af Kysterne, saa-

*) Se Petermann's .Geographische Mittheilungen., 1874, S. 142.
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ledes som det ses i gamle hollandske Sokorl, eller paa et Kort

i O'Reilly's »Greenland, the adjacent scas and the NW Pas-

sage lo the Pacific Ocean«, London 1818.

Den Forste, der har givet et specielt Kort over Oen Disko

og Waigaltet, er Bergrath, senere Professor Sir K. L. Giesecke

i hans Afhandling «0n the mineralogy of Disko Island« i oTrans-

actions of the Roy. Soc. of Edinburgh« , Vol. IX, 1823 (læst

1814)*).

Det næste originale Kort over denne Egn er det danske

Sokort aVoxende Situations Kaart over den vestlige Kyst af

Gronland fra 68° 30' til 73° N. Brede.. 1825, af Graah. Dette

Kort er uden Forandring optaget i hans i 1832 udgivne General-

kort over Gronland, og giver kun et ioseligt Omrids af Wai-

gattets Kyster. Mærkeligt nok synes det ikke, at han for Ky-

sterne fra Egedesminde og Nord paa har benyttet Gieseckes

Dagbog**), som han derimod har benyttet meget stærkt for

Kysten fra Egedesminde og Syd efter***).

Gronland, der aldrig udkom. Se en Artikkel af »F. B.. (t^riederifce

Brun) i »Bibliothéque universelle", tome Teme; Sciences et arts,

bien muris de son long séjour dans l'Amérique arclique, L'ouvrage

remplira 3 vols 4° avec 50 planches gravées; .... L'ouvrage sera

publié en allemand et en anglais, et rédition anglaise est déjå ter-

Den engelske Udgave har altsaa været færdig, men hvor er den ble\en

af? Er den tilintetgjort? eller er det ikke muligt at den kunde

findes? I saa Tilfælde vilde den endnu efter 60 Aars Forlob have

stor Interesse.

) Originalen, hvoraf der findes fiere Afskrifter, er skreven paa Tysk og

findes i den Kgl. Gronlandske Handels Arkiv. Den udgjor 8 Bind i

4to med 1141 Sider foruden et Bind meteorologiske Optegnelser, og

indeholder en overordentlig Mængde Iagttagelser til Gronlands Mine-

ralogi og Geografi. Destoværre har der endnu ikke været Lejlighed

til dens Udgivelse paa Tryk.

I Det kunde synes, ved et Blik paa Generalkortet, at denne Bemærkning

ikke var fuldt befoiet, da der 6 verst staar: .Ikarisak, dyb Fjord ifolge
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Slottet paa Graahs Observationer udgav Dr- Rink, nu-

værende Direktor for den Kgl. Gronlandske Handel, 1852 sit

bekjendte Kort over Nord-Gronland. Dette Kort er i sin Helhed

optaget i engelske Sokort og i Kleinschmidts smukke lille

Kort over Gronland med gronlandsk Text. Nfik (Godthaab)

1866.

Med Undtagelse af et Par Havnekort over Godhavn og Uper-

nivik, optaget af engelske Sooificerer, har Dr. Rinks Kort ingen

Berigtigelser modtaget for ved Professor ?fordenskiolds Un-

dersogelser i 1870- Med hans oRedogorelse for en expedition

till Gronland år 1870«*) fulgte et Afsnit af Rinks Kort over

de Strækninger, han havde bereist, rettet ved Hjælp af 22 Sted-

bestemmelser**) og nogle Vinkelraaalinger. Af disse Stedbe-

stemmelser have de sex Betydning for Waigattet.

Da jeg det forste Aar, ligesom tidligere Reisende, havde

folt Savnet af et Kort, der nogenlunde rigtigt gjengiver Kysterne,

forberedte jeg mig det næste Aar, navnlig da Hr. Rohde fulgte

med, paa al kunne anstille de Observationer, der vare nodven-

dige til al optage et saadant Kort. Af del kgl. Sokorl-Arkiv

erholdt jeg velvillig tillaans en Sexlant, en kunstig Horizonl og

el Åzimuthkompas. Et paalideligl Lommekronoraeler var del

mig ikke muligt at faa , hverken fra Sokort-Arkivet eller fra Ob-

servatoriet, og vi maatte derfor indskrænke os til at bestemme

de enkelte Punkter ved terrestriske Stedbestemmelser i Forbin-

delse med Brede- og Misvisningsobservationer. Da jeg af Er-

faring vidste, hvilke store Vanskeligheder den hyppige og lang-

varige Taage i denne Egn kan lægge i Veien for slige Obser-

vationer, havde jeg kun gjort mig ringe Forventning om et selv-

stændigt Arbeide, og derfor kun tænkt paa at indlægge de enkelte

secke.; men dette er ikke taget af Dagbogen, men derinr

V fra Giesecke til Scoresby, der findes I dennes Oo

oyage to the northern Whale-Qshery«. Edinburgh 1823.

5I. Sv. Vetensk. Akadem. Forhandlingar« 1870, Nr. 10.

, S. 1070 og 1871 S. 925.
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Punkter, vi vilde komme til at underscige, paa det Rink-IJorden-

skioldske Kort. Hr. Rohde, der specielt havde overtaget disse

Undersogelser, begyndte imidlertid ved Vinkelmaalinger og Pei-

linger med Azirauthkompasset i Forbindelse med enkelte Brede-

og Misvisningsobservationer at bestemme den indbyrdes Belig-

genhed af de mest fremtrædende Punkter langs Waigattets Kyster,

og begunstiget af næsten stadig klart Veir lykkedes det ham

paa denne Maade at bestemme den indbyrdes Beliggenhed af

over 90 Punkter, dels i Strandbredden og dels i Fjeldvæggen i

kortere eller længere Afstand derfra. Herefter er Kystlinien op-

trukken ved Hjælp af nogle paa Stedet tagne Skizzer.

Kortet er construeret i en vilkaarlig Maalestok, 1 Længde-

minut omtrent = 1"°',5, og derefter reduceret ved Pantografen.

Det sande Nord i Kortet er aflagt efter en Misvisningsobservation

paa Oen udenfor SarKaK, og lodret paa denne Retning er trukket

Bredeparalleler gjennem dette Punkt og Udliggerhuset ved

"Skandsenn, hvorved Bredeskalaens Dimension er bestemt.

Længdeskalaen er aflagt efter Graahs og Nordenskiolds Kort

og dens Dimension bestemt i Forhold til Middelbreden 70°0',0.

De Steder, hvis Brede Hr. Rohde bestemte ved Observa-

Umivit paa Hareoen , de norilligste Hustomter 70°2o',o

Assuk, Stranden ved 70°ll',7

Påtut, Stranden ved 70°10',9

Atanikerdluk, Ost-Kysten af Halvden 70°2',5

p9°'.0'.9

Skandsen, Ldliggerhuset ved 69°25',2

(UnartoK 1 Diskofjorden 69°2i',2

Godhavn, Bestyrerboligen



Dels for Kortets Skyld og dels fordi jeg onskede at

hvilken IndQydelse Basalten havde paa Magnetnaalen paa de

skjellige Steder, anstillede Hr. Rohde en Række Misvisnin

observationer, hvis Resultater ere:

Godhavn, Flagstangen ved

Bestyrer-Boligen

MarraK, Sjd-Siden af Disko

IsunguaK, Hustomterne Ost

Atåne Elven, Hustomlen paa

KugssiDCK, Stranden . . . .

Bugten paa Ost-Siden . .

Atanikerdluk Halvo, hoieste

^
Punkt ,

UnartoK, Diskofjorden . . .

Blaafjeld, over den jernhol-

dige Basalt

Blaafjeld, Stranden NV. for

Blaafjeld
,

paa Havstokken

Sinigfjk, Brinken NO. for

Basaltgangen

NugssuaK, Udstedet, mag-

Ujararssusuk, Brinken paa

Nord-Siden af Elven, NV.

HavstokafSten, i

Basalt, dækket a

Basalt, dækket af Gronsvær
I

og Strandsten. i
72°3',7

Basalt, dækket af Gronsvær. I 75°2',6

Kolformationens Sand,



Angaaende Enkelthederne ved Kortels Udforelse skal jeg

bemærke, at de anvendte Signaturer for Bjerge og Elve i det

Hele taget kun maa betragtes som Signaturer og ikke kunne gjore

Fordring paa at give et tro Billede af dem.

Elven KugssuaK og Soen TasersuaK ere aflagte i Forhold

lil enkelte Punkter, som jeg bestemte ved Peilinger og Vinkel-

maaljnger paa en Fodtur, jeg gjorde langs Elven fra NaujaK til

idetmindsle kunde jeg fra Toppen af UjararsariaK kun se den

ene, der er skizzeret paa Kortet, og for det andet, at Elven

ikke kommer fra Soen, men fra Gletscheren paa et hoit Fjeld,

Gronlænderne kalde ErKc. Soen synes kun at have Afliib mod

Vest; Ostenden kunde jeg paa Grund af hoie Fjelde ikke se.

Vandfladen fandtes ved Aneroidbarometret at ligge c. 950 Fod

over Havet. Paa begge Sider indesluttes Soen af hoie Fjelde,

der navnlig paa Nord-Siden vist naa en Hoide af indtil, om ikke

over 6000 Fod. Disse bestaa nederst af Gneis, der dækkes af

mægtige Traplag, som atter dækkes af Is, hvorfra der gaa flere

mindre Gletschere ned til, men, saavidt jeg kunde se, ikke ud i

Soen, Paa Overfladen svommede heller ingen Isstykker. Vandet,

der paa Grund af de mange Gletscherelve var meget uklart,

havde den 7de August Kl.' 3 Eftermiddag en Temperatur af

9°,3 C. og Kl. o Eftermiddag af 8°,3 C. Flere flade Oer midt i

Soen tydede paa, at den ikke er dyb. Omridset og Aflobel mod

Vest ere kun angivne med punkterede Linier, da vi foruden

UjararsariaK og ErKe, tilligemed MarraK og Kitingusait langs

KOgssuaK, ingen andre Punkter have bestemte i det Indre af

Halvoen. Vestsiden af Hareoen er ligeledes, af Mangel paa be-

stemte Punkter, aflagt med punkteret Linie.

De, saavel paa Kortet som i Indberetningen, angivne Hoider

ere maalte med et Aneroidbarometer fra Christiania, der tilhorer

det mineralogisk-geognostiske Museum og er forsynet med Kor-

rektionstabel fra det norske Meteorologiske Institut, men kunne,
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som Enhver der er fortrolig med den Slags Undersogelser véd,

ikke gjore Fordring paa at have nogen stor Noiagtighed.

Med Hensyn til de paa Kortet forekommende gronlandske

Navne, da har jeg sogt, saavidt det var muligt, at bringe dem i

Overensstemmelse med den ved Kleinschmidts Arbeider fast-

satte Skrivemaade for det gronlandske Sprog. lir. Direktor Dr,

Rink har haft den Forekommenhed at være mig behjælpelig

dermed. Den ikke ringe Uoverensstemmelse, som derved ved

forste Oiekast kunde synes at være mellem Navnene paa dette

og tidligere Kort, er imidlertid ikke saa stor, naar man erindrer,

at det gronlandske Bogstav K (paa Kortet gjengivet ved k) er

en Strubelyd, der i Almindelighed lyder som rk eller kr, og at

Tegnet ' over en Vokal bevirker, at denne bliver lang, saa at

u næsten lyder som oo. F. Ex. Påtut udtales omtrent som

Paéloot og Niik som Nook.

(Redaktionen finder sig foranlediget til at tilfoje, at det Afhandlingen
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Videnskabelige Meddelelser

fra

Naturhistorisk Forening i EjøbenhaTn

for Aaret 18/^
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V idenskabcllge Meddelelser

den naturhistoriske Forening i Kjobenharn.

1874. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. NF. 8.

Om Ellekragens Forekomst her i Landet.

1 en Samling af Notitser om danske Fugle, som Hr. Statsrevisor

Fischer i Fjor Efteraar offentliggjorde i »Naturhistorisk Tids-

skrifl« (3die R., 8de Bd., 3die Hefte) hedder det (S. 453) om

Ellekragen (Coracias garrula): «horer nu hos os til de sjeld-

»ere Fugle. Jeg fik en smuk Hun den 17de Mai 1870, der var

skudt i Tidsvilde Hegn; men det er ogsaa den eneste Fugl jeg

veed der er skudt hos os i den Tid jeg har samlet. » Hvor

lang denne Tid er, ved jeg ikke noje; men af Hr. Fischers

tidligere Meddelelser i samme Tidsskrift synes man at kunne

udlede, at det maa være mindst en Snes Aar, der er Tale om.

Det har i og for sig ikke videre Interesse at hiire, at den

Ene eller den Anden kun kjender et eneste Exerapel paa, at en

Pugl i en længere AaiTække er situdt her i Landet: der synes

derfor heller ikke at ^^ære Grund itil at fortælle det, med mindre

Vedkommende tillige mener at stille denne

Borgen for, at Fuglen ikke ret vel kan være truffen her synderlig

oftere, siden han ikke; har faaet dlet at vide. En slig Bemærk-

ning m;.a ganske naturligt vække d^en Forestill ing, at dette er Me-

ningen med den, og (jen maa derfor vistnok siges at være vild-



ledende og videnskabelig uberettiget, hvis den ikke skal tjene

som Maalestok for Fuglens Sjeldenhed.

Jeg har ikke fulgt Ellekragens Forekomst i de senere Aar

her i Landet med nogen særlig Opmærksomhed, og Andre ville

rimeligvis kunne foje yderligere Erfaringer til de Oplysninger,

jeg kan give; men jeg troer, at allerede disse ere tilstrækkelige

til at vise, at den ingenlunde er saa ualmindelig, som man efter

den anforte Bemærkning skulde tro, saa at del kun kan skyldes

et Tilfælde, at Hr. Fischer ikke kjender flere end del eneste

Exempel paa Fuglens Forekomst hos os i den temmelig lange

Aarrække, han sigter til. Da det imidlertid kommer mindre an

paa at kritisere Hr. Fischers Bemærkning, end paa at gjore

saa fuldstændigt Rede for Fuglens Forekomst, som jeg for Tiden

formaaer, skal jeg ikke blive staaende ved de Tilfælde, som ligge

forud for OfTenlliggjorelsen af hans Notitser i Fjor Efteraar, men

ogsaa medtage de i det sidste Aarstid indtrufne, for saa vidt de

ere komne til min Kundskab.

Hr. Conservator Conradsen har havt den Godhed at med-

dele mig, al en Ellekrage blev set paa Christianshavns Vold ud

for Dronningens Gade den 26de Mai 1854, og at der Dagen

efter blev budt ham en ganske frisk Fugl til Kjobs, som var

den Dagen i Forvejen sete eller maaske dens Mage. I Begyn-

delsen af Tredserne, saavidt jeg husker i 1861, blev der om

Sommeren atter paa Amager skudt en Ellekrage , som jeg fik at

se, og som nu findes opstillet i Veterinær- og Landbohoiskolens

Samling. Ifolge en velvillig Meddelelse af Hr. Cand. mag. J.

Collin har han selv i Sommeren {og rimeligvis i Pintseferien)

1856 anskudt en Ellekrage i Lerchenborg Have og fremdeles

fundet anfort i nogle Optegnelser, som afdode Dr. Kjærbo I li ng

har efterladt sig, at der er blevet skudt en slig forst i Juni

1862 ved Selso i Hornsherred paa Sjælland. I 1867, en Aften

i Paasken, som i dette Aar faldt i den sidste Halvdel af April,

er der dernæst i Haven til Benzonsdal, en halv Milsvej fra



Taastrup Jernbanestation, skudt et Exeraplar, som Godsets Ejer,

Hr. Greve C. C. Lerche, sendte mig med Anmodning at lade

det udstoppe til ham, og som han senere har været saa fore-

kommende at forære til Universitetets zoologiske Museum. Lidt

senere, nemlig den 13de Maj samme Aar, fik ogsaa Hr. J.

Sahlertz fra Roeskilde Egnen en Han, som han endnu er i

Besiddelse af. I Dr. Kjærbol li ngs efterladte Optegnelser

findes endvidere itolge Hr. Collins Meddelelse anfcirt, at Elle-

kragen i 1868 har ynglet i en stor Eg ved Frederiksborg. Den

13de Mai 1872 blev der i Lerchenborg Have alter iagttaget og

skudt en Fugl, som blev sendt til Hr. Conservator Hansen for

at blive udstoppet, og som jeg derved flk Lejlighed fil at se.

Endvidere blev den 19de Maj 1873 en særdeles smuk Han skudt

ved Bagsvær og erhvervet til Universitetsmuseet, og en Ugestid

senere, den 2ode Maj, blev der ved Herstedoster skudt en lige-

saa smuk Hun, muligvis den nysnævnte Hans Mage, som lige-

ledes Ondes opstillet i Museet. Efter hvad Hr. Forstelev G.

Ulrich har meddelt mig, blev der forrige Aar endvidere i Oc-

tober, altsaa mærkelig sent paa Aaret, skudt en Ellekrage i

Ulkerup-Skov i Odsherred af Hr. Skovrider Jo hanse n. I inde-

værende Aar endelig synes Ellekragen endog at have været usæd-

vanlig almindelig; Hr. Forslraad Ulrich har, ifolge hans Sons

skriftlige Meddelelse til mig, set Fuglen i Bogebestand i Gelteskov,

paa en aldeles usædvanlig Tid, nemlig Februar Maaned; frem-

deles har Hr. Forstelev Conradsen skudt den i en Allé af

stævnet Ask ved Gjorslev den 15de Maj, og lo Dage senere

skjod Hr. Forstelev Thors o en Ellekrage i Bogeskoven samme-

steds. Endelig blev der den 30le Juni i Omegnen af Frederiks-

borg skudt en Fugl, som er bleven udstoppet og tilhorer en

privat Samler her paa Sjælland, og foruden disse skudte Fugle

skulle flere andre være blevne sete.

Skjondt det egentlig ikke vedkommer den foreliggende Sag,

skal jeg endelig i Mangel af et bedre Sted og paa Grund af, at

det ikke er omtalt i H. C. Mullers vel bekjendte Afhandling
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«om Færoernes Fuglefauna« *), benytte Lejligheden til at anfore,

at en Ellekrage en Gang for længe siden bar forvildet sig til

Færoerne; den 22de Juli 1836 blev der nemlig i Nærheden af

Thorshavn skudt en Hun, som Hs. Ex. Gehejmeraad TiUisch,

den Gang Amtmand paa disse Oer, ledet af den Interesse, han

stedse har vist vore zoologiske Samlinger, sendte til det davæ-

rende Kgl. naturhistoriske Museum, og som endnu findes op-

stillet i det nuværende Museum.-)

strækkeligt til at godtgjore, at Ellekragen ikke er en Fugl, som

kun med lange Mellemrum lader sig se hos os. Men jeg

troer, at det viser endnu Mere. Som man raaaske vil have be-

mærket, ere med Undtagelse af det sidste alle de andre Tilfælde

hentede fra Sjælland, og det er jo ogsaa fra Sjælland, at Stats-

revisor Fi sch e r har faaet sit Exemplar. Iagttagelserne ere der-

Fuglen saa ofte har vist sig paa Sjælland , vil den i det samme

Tidsrum ogsaa have gjæstet andre Dele af Landet. Jeg troer

derfor, at Sandheden er, at Ellekragen indfinder sig ret jævnligt

hos os, formodentlig hvert Aar, men som oftest kun i ringe Tal.

Men har den ikke for været hyppigere? At Fugle selv uden

paaviselig Grund kunne blive enten hyppigere eller sjeldnere,

kunne udbrede sig til Steder, hvor de tidligere ikke vare be-

mærkede, og forsvinde fra en Egn, hvor de for forekom, er for-

længst og mange Steder iagttaget; at fremdeles Jordens Opdyrk-

') Videnskab. Akddel. f. d. iNaturli. Foren. f. 18f)2. Kjobei.havi. ,
1S63.
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som aiidetbteds folgcr af sig selv. Men for Unnmnrkb \e(ikom-

mindc maa det ikke gIemmo&, .it der hidtil ikke foreligger mange

pidlidclige Iagttagelser om vore Fuglt«s Udhredning o^; Forekomst

indenfor Landets Grændser, og at de flestf. af dt Iagttagelser,

der ha\cs, ikke gaa sjndeiligl langt tdbage \ liden. Det ti

dtrfor i mange fiifæide en vanskelig Sag med diise ^ammtii-

som derhos alieruli
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egentlig ikke hvad der skulde tale for, al den nogensinde har

været en almindelig Fugl eller dog meget hyppigere end nu om

Stunder. I de faa i Literaturen foreliggende Angivelser fra ældre

Tid kan man neppe finde nogen Stotte for en slig Anskuelse.

Teilmann bemærker, at «han har seet dens Rede ved Gun-

Sjælland.. '), og det kunde dog vel neppe være

ind at komme med denne Oplysning, dersom

an Wiesen, Triften und Siimpfen liegenden Feldholzern und mit Båu-

men besetzten Orten auf, ist aber seit 20 Jahren in vielen Gegenden

des mittleren Deutschlandes, in denen er sonst bi utete, im Sommer

gar nicht mehr, und nur sehr einzeln auf dem Zuge zu sehen-. Det

Maaske kan det være mig tilladt endnu her at tilfoje nogle Ord

om en anden Fugl, hvis formentlig forandrede Udbredning her i Landet

alierede tidligere har været berort i vore Meddelelser. I Aargangen

I8G3, S. 61, har jeg i Anledning af, at Hr. Statsrevisor Fischer havde

yttret, at Storuglen (Strix flammea) vistnok var en i det Hele altfor

sydlig Fugl til at kunne forekomme i Vendsyssel, paavist dens Fore-

komst der og tillige fremhævet, at deij allerede for mange Aar siden

var iagttaget i Thy, hvorfor jeg antog, at dens Udbredning Nord paa

forhen havde været den samme som nu. Herimod har Hr. Fischer
senere taget til Gjenmæle, og medens han erkjender, at den Slutning,

har) havde draget af Vendsyssels Beliggenhed, ikke er holdbar, hævder

han, at paa den anden Side jeg tager fejl, naar jeg har troet, at Fuglen

ogsaa i tidligere Tid er forekommet der, og mener, at hvad jeg i den

Henseende har stottet mig til , netop taJer imod mig (Naturh. Tidsskr.,

3die R,, 6te B., S. 115). Det vilde unægtelig have været mig kjært,

om min ærede Modpart ved denne Leilighed havde læst med lidt storre

Opmærksomhed ; han vilde da rimeligvis ikke have bibragt Naturhi-

storisk Tidsskrifts Læsere den falske Forestilling, at jeg, hvad Slor-

uglens Forekomst i det nordlige Jylland angaar, kun stoltede mig

1834, og der vilde da vel ikke en Gang være blevet synderlig Menings-

forskjel till>ago mellem os. Sandheden er nemlig den , at jeg ikke har

beraabt mig paa det omtalte Brev alene, men tillige udtrykkelig til-

fojet, at S teen str up desuden havde underrettet mig om, at han
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det den Gang havde været noget Sædvanligt at træffe Fuglen

ynglende hos os. I sin bekjendte kritiske Bedommelse af Teil-

manns «Fors6g.> har Faber i Anledning af denne Bemærk-

ning fremhævet, at Ellekragen «ikke sjelden har Rede i Skovene

omkring Kjobenhavn og Frederiksborg«*); men selv om disse

Ord, som jo for Resten kunne forstaaes paa mere end en Maade,

unægtelig antyder, at Fuglen ikke var saa ualmindelig, som

Teilmanns Ord kunde friste En til at tro, kunne de paa den

anden Side dog ikke vække den Forestilling, at Recensenten

ansaa den for almindelig. I de sidste 6 Aar af sit Liv var

Faber, som bekjendt, bosat i Horsens og forte fra 1823 af

indtil kort forend sin Dod (9de Marts 1828) en meget udforlig

zoologisk Dagbog, som nu er i mit Eie tilligemed hans andre

efterladte Manuscripter; af denne fremgaaer det, at han i disse

Aar aldrig selv har truffet Fuglen. Den nævnes overhovedet kun

to Gange; den ene Gang fortælles der, at han ved et Besog i

Byrum paa Læso den 15de Mai 1827 havde hort sige, at Fuglen

flere Gange havde været fanget der; det andel Sted siges der,

at man ogsaa i Aalborg havde fortalt ham, at »Coracias garrula

var seet.. der. Denne sidste Oplysning findes fremdeles ogsaa

optaget i en haandskreven Rejse-Beretning, betitlet »Efterretning

om en naturhistorisk Rejse til det nordlige Jylland i Sommeren

1827», som han i Slutningen af det nævnte Aar indsendte til

det Kgl. Videnskabernes Selskab, og hvoraf et Udtog blev trykt

i ate Bind af Tidsskrift for Naturvidenskaberne; det hedder der:

'. • - at Coraciaa garrula^ Upupa epops og Alcedo ispida under-

tiden skydes i Egnen af Aalborg«. Den Omstændighed, at

Faber har fundet det Umagen værd at optegne disse Beret-

ninger, tyder aabenbart paa, at han maa have betragtet Ellekragen

som en ikke almindelig Fugl i den Del af Landet, hvor han

levede. Endelig ser man af Texlen til afdode Dr. Kjærbol-

lings Billedværk om Danmarks Fugle, at heller ikke han bar
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havt synderlig Leilighed ti! personlig at iagttage Ellekragen ; han

sige, at han har ..seet» den paa Læso i Slutningen af Maj

1850').

forholdt sig med EHetragen omtrent som nu, at den aitsaa

ogsaa i Fortiden har været en af vore mindre almindelige,

sparsomt forekommende Fugle, og dette synes ogsaa at passe

ret godt med dens ovrige Udbredning i Europa. Ellekra-

gens Hovedhjem i vor Verdensdel er nemlig at soge i Syd-

europa og den sydlige Del af Mellemeuropa, og den udhreder

sig Ost paa længere mod Nord end i det vestlige Europa. Dan-

mark ligger allerede temmelig nordligt og navnlig tillige temmelig

vestligt for den. I Norge er den, som bekjendt, knn en aldeles

tilfældig Gjæst; allerede i Sverig siges den at være sjelden i

Landets vestlige Del (Bohuslen); langs de fydske Nordsokyster

lindes den ligesaa lidt som i Holland, og i England endelig, i

Belgien og i Nordfrankrig forekommer den kun sjelden og, som

det synes, blot tilfældigt.



Om Forekomsten af de Rosanoffske Krystalgrupper

hos Rosa.

Krystalgrupper, der ved rorformige Cellu

ophængte til Cellevæggen. Denne interessante Iagttagelse blev

ikke længe staaende alene, men i 1867, ligeledes i «Bi)t. Zeit.-.,

fremkom den samme Botaniker med Iagttagelser over det samme

Forhold hentede fra adskillige andre Planter; han bemærker da,

at :<die Anheftung der Krystalldrusen an die Zellwande ist eine

ausserst verbreitete Erscheinung; aber in der Mehrzahl der Falle

lehnen sich die Spitzen der die Oruse bildenden Krystalle un-

miltelbar an die Wande, und deshalb bemerkl man keine Zeli-

stoffbalken. — Die Gegenwart von Zellstoffstrangen ist

«?ine seltnere Erscheinung.« Han anforer derpaa forskjellige

Aroideer, hvor disse Cellulosestrænge ere særdeles tydelige, og

ledsager sin Afhandling med særdeles anskuelige Tegninger.

I 1869 visle Eugen de la Rue {.Bat. Zeit.., S. 537),

at lignende Krystalgrupper forekomme hos Hoya carnosa og nogle

I 1871 paaviste Hegelmaier lignende Dannelser i visse

<leller af Spirodeia's ejendommelige, sækformede Dækblade. («Bot.
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Zeit.B, S. 626, <• Fructificationstheile von Spirodela«). — Endelig

i 1874 er det samme Forhold paavist af S to li i Stængelmarven

hos mange Malvaceer, f. Ex. Hibiscus {«Bot. Zeit... 1874,

«Ueber die Entwickelung des Kallus bei Stecklinge»).

Fænomenet er allsaa ingenlunde sjeldent, naar man tager

Hensyn til Antallet af de Arter, hvor vi kunne finde det; men

det er dog endnu kun paavist hos faa Familier, og jeg antog

derfor, at del viJde kunne have sin Interesse at paavise det paa

andre Steder i Planteriget, hos Planter, der ikke ere beslægtede

med de ovenanforte.

Under et Studium af Planternes Farver havde jeg netop

taget en Hyben af Rosa centifolia for mig, og ved at undersoge

den under Mikroskopet blev jeg opmærksom paa, at flere af de

saa talrig forekommende Krystalgrupper vare ophængte ved lig-

nende Traade som de hos Kerria^ Anthurium o. s. v. Man sér

nemlig i mange Celler, at der fra Krystalgruppen udgaar Strænge

af samme Lysbrydningsevne som Cellevæggene, og meget hyppig

kan man sé en ganske skarp og tydelig Masse omgive Krystal-

gruppen. Sirængene farve sig ganske som Cellevæggene, naar

Præparatet behandles med Klorzinkjod, ligesom ogsaa Anilin-

farver optages begærlig af dem og Cellevæggen, hvilke Reaktioner

karakterisere dem som Cellulose. Krystalgruppen er dannet af

talrige Krystaller af oxalsur Kalk. Man træffer ogsaa enkelte

Krystaller og Tvillinger ophængte paa samme Maade.

I mange Celler sér man en stor Krystalgruppe udfylde hele

Cellen og med nogle af sine Spidser stolte sig til Cellevæggen;

en Cellulosestræng lader sig da ikke iagttage, og vi have vel her

Tilfælde analoge med de af Rosanoff beskrevne (sé ovenstaaende

Citat).

Angaaende Stedet, hvor disse Krystaller forekomme i Hy-

benen, kan jeg for det forste bemærke, at de ikke findes i Epi-

dermis eller i Hybenens Stilk; de forekomme dernæst talrigere i

Hybenens nedre Ende end i den ovre, og endelig synes de at

være talrigst indenfor Karstrængsystemel; det Cellelag, der
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ligger umiddelbart under Hybenens indre Epidermis, er saa rigt

paa de nævnte Kryslalgrupper og enkelte Krystaller, at saa godt

som hver eneste Celle indeholder én. Disse sidst omtalte Celler

ere betydelig mindre end de andre, der tilsammen danne Frugt-

kjodet. Foruden Krystalgrupper indeholde Cellerne som oftest

Farvelegemer af rundagtig eller téndannel Form, men disse fore-

komme dog langt talrigere i de for Krystaller blottede Celler,

og deres Form varierer (udenfra og indad i Hybenen) fra kugle-

runde og ovale til meget langstrakt tenformede, ja mange af

dem ere endog forsynede med tre Spidser og have da altid

konkave Sider, ganske som det andensteds i Planteriget er iagt-

taget. Enkelte Gange har jeg fundet Cellekærne i

' de krystal-

forende Celler, hvilket ogsaa slemmer med, hvad Rosanoff og

Det hidtil udviklede gælder ikke alene om den ovennævnte

Rosa centifolia, men om alle de Arter, ialt 26, som jeg har

undersogt; en Fortegnelse over disse vil folge i Slutningen af

denne Afhandling. Særlig fine Snit gennem Hybenens ved Mo-

denheden ofte ganske blode og lose Cellevæv ere vanskelige at

tage, men det er da ogsaa fuldstændig tilstrækkeligt med en Naal

at udpille lidt af det macererede Væv og trykke det lidt ud med

r)ækglasset; man vil da finde krystalforende Celler i Mængde.

For Modenheden derimod tillader Hybenen med Lethed at tage

de fineste Snit.

Forend jeg slutter, skal jeg endnu tillade mig at gore op-

mærksom paa den Maade, hvorpaa Hybenen hos Rosa pimpinellae-

folia og myriacantha er farvet. Medens nemlig alle de andre

af mig undersogte Rosenarter have rode Hyben, hvis Farve dels

skyldes en morkerod Cellesaft i Epidermis og de nærmest der-

under liggende Cellelag, dels (og for storste Delen) de bekendte,

orangerode Farvelegemer i Hybenens ovrige Parenkym*), have de
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3 nævnte Arter sorte Hyben, hvis Farve hovedsagelig skyldes

n i Parenkyracellerne værende meget morkerod Cellesaft, medens

'rotoplasnaaet derimod indeholder smaa, lysegule, kuglerunde

Lom. Mulig vise alle Arter med sorte eller sorlrode Hyben

amme Forhold.

Hosa albuj alpina ^ arvensis ^ blanda, cawina, carelia, carolinaj

cenlifolia, cinnamomea.) coriifolia^ dumetorum
^

frutetorum^

glandulosa, inudora, hucantha^ Lindleyiy lucida^ moUissima^

myriacanlha^ pimpinellaefolia^ pomifera, lieuteri^ rubiginosa,

rubrifoUa, tetrapetata., tomentosa.

Udviklingen af Krystalgrupperne har det formedelst den sene

årstid endnu ikke været mig muligt at undersoge; men efter al

imelighed er den her hos Rosa ganske, som Rosanoff har

eskrevet den for andre Planters Vedkommende.

gule Farvestof fluorescerer ikke. — Den spektroskopiske

Ise, jeg har forelngct af de almindelige, rode Hyben, har

iet gule Udtræk, det være sig alkoholisk eller benzolisk,

Spektrets blaa Of^ violette samt ultraviolette Straaler, saavidl

;, fuldstændig. Absorptionen begynder i del ^ronne noget

Irauenhoferske Linie b; men det er rimeligt, at man egenlig

: Vædskelag og gode Instrumenter) har at gore med flere

de Absorptionsbaand, saaiedes som Krauss har paavist det

ligedan farvede Frugters Vedliommende. Spektrets mindre



Om Fabers Iagttagelse af „C/eo retusa''

i Kattegattet.

I en Oversigt over de danske ^>BuUid(B», som Hr. O. Morch for

en Række Aar siden meddelte her i Foreningen i), har han frem-

sat den Formodning, at det kun er paa Grund af en Forvexling

med Akera buUata, at man har givet Clio borealis Plads blandt

Kattegattets Bloddyr. Den afdode Concholog H.Beck, paa hvis

Autoritet Professor S. Lovén^) har anfort den som forekommende

der, har nemlig rimeligvis ingen anden Stotte havt for sin An-

givelse end en ganske kort Bemærkning af Fr. Faber i »Tids-

skrift for Naturvidenskaberne.)'''), at han havde set «en Mængde

af Clio retusa» (= Clio borealis) svomme i Laanel ved Læso, og

efter Hr. Morch s Mening har den sidstnævnte, ellers skarp-

seende Naturforsker ved denne Lejlighed rimeligvis taget fejl af

Akera bullata og den omtalte arktiske Pteropod.

Senere er Hr. Morch i sin Fortegnelse over de danske

Havbloddyr^) alter kommen tilbage til denne Sag efter i Mellem-

tiden nf afd«>de A. Boeck at være bleven underrettet om, at

,
MDCCCXLVI, p. 3.
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Clio borealis er funden, skjondt kun sjelden, ved Norges Syd-

kyst*). Ved dette Fund er denne Pteropod bleven paavist meget

nærmere ved vore Farvande, end der (bortset fra Fabers An-

givelse) tidligere var Grund til at antage, at den kunde fore-

komme, og det kan ikke nægtes, at med det Samme er ogsaa

Grundvolden for Hr. Morchs Gisning bleven noget rystet. Thi

eftersom Faber paa det anforte Sted ikke siger det Mindste om

hvorledes hans «Clio retusa' saa ud, eller hvorledes den bevæ-

gede sig, kort sagt, ikke giver mere end det nogne Navn, havde

Gisningen aabenbart sin bedste, for ikke at sige eneste Slotte i

Usandsynligheden af, al det omtalte Bloddyr overhovedet kunde

forekomme i Kattegattet, og det var denne Usandsynlighed, som

skulde veje op imod det Betænkelige i at antage, at en ovet og

dygtig Iagttager skulde have taget el skaibærende Bloddyr for et

nogent og ganske overset, at det Dyr, han havde truffet, var

forsynet med en ret anselig og kun til Dels skjult Skal. Det

vilde derfor ogsaa være meget naturligt, om Hr. Miirch selv

ansaa sin Gisning for mindre sikker nu end tidligere, uagtet han

paa Ingen Maade ganske har opgivet den.

Fabers efterladte Haandskrifter, og deriblandt ogsaa den

Rejseberetning, af hvilken han gav det bekjendte Udtog i ..Tids-

skrifl for Naturvidenskaberne«, bleve ved hans Dod min Faders

Ejendom og ere nu i mil Eje. For kort Tid siden bragte en

anden Anledning mig til at efterse den omtalte Rejseberelning,

og jeg stodte da ved den Lejlighed paa Iagttagelsen om «Clio

retusa*^ som i Manuskriptet er givet med adskillige Enkeltheder,

der alle ere udeladte i det trjkte Udtog. Ved at læse den

igjennem saa jeg strax, at Hr. Morch har bavt fuldstændig Ret

i sin Formodning; selv om det en Gang med Tiden skulde

lykkes al eftervise Clio borealis i Kattegattet, saa vare dog de

Dyr, Faber traf paa, aabenbart ikke denne Pteropod, men vir-

kelig Akera bullata. Jeg tror derfor, at det kan have nogen
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Interesse her at meddele Fabers Iagttagelse i sin Helhed og

med hans egne Ord. Ved at holde den ved Siden af den Stil-

dring og de smukke Afbildninger, som Meyer og Mobius

have givet af Akera bullata i deres oFauna der Kieierbucht.. *),

vil man let blive Overensstemmelsen var og forstaa , at Forvex-

lingen kan være sket. Fabers Ord lyde som foiger:

»Den 15de Mai» (1827) okjorte jeg gjennem Byrum ud til

Laanel, der er et af de trende Dyb, Syd for Oen, hvor Fiskeriet

drives, de tvende andre kaldes Aisdybet og Aalebergsdybet . • .

I det stille Vand svommede mjingfoldige af den rodbrune Clio

borealis, der af Oken anses identisk med Clio retusa. Dens

Bevægelse var livlig og hoppende; med udspændte Vinger stræbte

den skraas mod Overfladen af Havet; berort rullede den sig

sammen som en Cylinder og sank tilbunds; paa Strandbredden

forlængede den Halsen og krob som en Snegl. Det er forste

Gang, at dette Bloddyr er bemærket i Kattegattet.«



Videnskabelige Meddelelser
fra

den naturhistoriske Forening i Kjobenhavn.

Tredie Aarti.

1874. Udgivne af Selskabetg' Bestyrelse. NF. 9 11.

Symbolæ ad floram Brasiliæ cenlralis cognoscendam

Eug. Warming.

Partieula XIX.

Sphagnaceæ.

rythrocalyx Hpe. — Glaziou, Nr. 7132.

2. Sphagnum brevirameum nova species.

Caulis luride glaucescens erectus, mediocris, subteres, apice

parce incrassatus, dense breviter ramulosus, compactus, interne

fusco-fibrosus opacus, seriebus pluribus cellulis orculiformibus,

poris rolundis repletis hyalinis, spumoso-corticatus. Folia cau-

'ina minora obovata obtusa cucullato-concava, cellulis infimis

parvis rotiindatis, inseijuentibus usque ad lertiam partern folii pro-

ductis-flexuoso-rhombiformibus majoribus crasse raarginalis inanibus

hyalinis, cæteris elongalis curvatis gracilioribus lenue fibrillosis,

inamarginata , integerrima; folia ramorum dense imbricata sub-

ovalia immarginata, apicc obtusa, basi rotundala profunde con-

cava, integerrima; cellulis infimis parvis rotundalis, cæteris om-

particul. VIII et X.
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nibus conformibus fibrillis et poris repletis; folia comalia magis

rolundalo-ovata obtusa margine involuto æmula; ramis intus fibrosis

lutescenle diaphanis. — Parce leclum sub Nr. 6389.

Ex b.ibitu Sphagni cymbifolii var. compadi, a Sph. perichæ-

tiale tolo habitu diversum, magis ad Sph. Erythrocalyx speclaiis,

3. Sphagnum Caldense C. Muller, Bol. Zeit. 3 Oct. 1862.

«, normale. Dense cæspitosum erectum glaucum. — Sub

Nr.7042 parce.

/S, scorpioides Hpe.

Caulis decumbens anguste elongalus, apice purpurascens,

ramis brevibus acutis incurvatis, dislicbe ramulosus, scorpioides.

— Parce lectum sub Nr. 7012.

Ex habilu Sphagni sedoidis^ in aquis impuris (salinis?) de-

goneralum.

4. Sphagnum sparsum ITpe.

- Forraa magis condcnsata sul) Nr. 7041.

Monoica, minor, fusco-fibrilloso-cæspitosa, plus minusve

fasciculata ramosa. Caulis adscendens, basi microphyllinus sub-

more larde emollientia, nunquam prorsus explanala, plus minusve

(lexuosa, inferiora breviora obtusiora, superiora longiora late ro-

tundato-spathulata; cellulis marginalibus oblongis flavidis rude

serrata parce apiculala; nerve pallide lutescenle ante apicem

evanido; cellulis basilaribus amplis subhexagonis, versus apicem

folii sensim rainoribus abbrcviatis angulato-rolundatis ; lolum folium

subpellucidum. Seta crecta scmiuncialis flavesccyis. Tbcra obovala

pyrifnrmis ore æqnali aperlo mid«, oporciilo? Caiyptra inHala
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latere aperta. Ramulus masculus subbasilaris minor, foliis bre-

vioribus congestis rosulatus.

Parce c. fructibus deoperculatis lecla. — Nr. 7085.

Amphorithecæ fasciculari affinis^ foliis magis spathulalis,

6. Funaria calvescens Schwægr, — IVr. 7045 el 7101.

CalymperacecB.

7. Hyophila tortuta var. llrasiHensis. — Sub Nr. 5605.

8. Hyophila ovalifoHa (Pottia antea in »Videnskabel. Med-

delelser«, 1872) Hpe.

Monoica, humilis dense aggregala rufescente-viridis. Caulis

ereclus subsimplex, ramulo brevi lateral! masculo, foliis parvis

cordalis nervosis subhjalinis auctus. Folia caulina sicca convo-

luto-incurvata, huraida carinata caviuscula basi parce impressa,

undique dense imbricata stcllato-patula e basi angusle amplexi-

cauli ovali-elliptica , apice plus minusvc rotunda(a obtu'sa, mar-

gine piano integerrima, nrrvo solido rnfescenle percursa; cellulis

basilaribus lutcsccnte diaphanis, infimis rectangulis, sequentibus

quadratis, cæteris dense aggregatis rolundalis minimis chloro-

phyllosis, rufescente-viridia, plus minusve opaca. Folia perichæ-

lialia minora, humida erecto-patula , e basi late rotundala con-

stanter convotula obovata acutiuscula, enervia, inlegerrima, magis

diaphana, parce apice chiorophyllosa. Seta brevis caulem sub-

æquans, erecta flavescens. Theca parva erecta ellipJico-cylindrica

subiilalo subreclo. Calyptra flavescens lævis cucullala thecam

prorsus involvcns. — Qui n la deSaoChristovao 11 Jul. 1873.

9. Syrrhopodon prolifer Schwægr. — Nr. 7100, 7154, 7179,

7207 et 6366.

10. Syrrhopodon cincinnatus^ nova species,

Laxe cæspitosus uncialis, vel paulo altior, basi vel superne

diviso-ramosus gracilis subfasligiahis albo-viridis. Caulis decum-
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bens basi cortice adnalus, undique foliatus. Folia sicca patente-

erecla , semper cincinnato-lortilia capillacea e basi lineari hyalina

longe vaginante denliculato-ciliata ; cellulis rectangulis quadra-

lisque laxe reticulata, lamina recurvo-palente 3plo longiore

lineari-lanceolata altenuata, dextrorsura spiraliler torla , undique

pallide lirabala, superne remole dentata, apice crislata, nerve

pallido percursa, cellulis minutissimis granulalis chryseo-viridi,

opaca. Cætera desunt. ~ Sub Nr. 713C.

Syrrhopodonti tristicho similis, sed foliis Cincinnatis primo

visu differt; eliam S. Trinitensis roihi affinis, sed foliis brevioribus

basi integerrimis, nec denlato-ciliatis, nec Cincinnatis discer-

nendus.

H. Syrrhopodon elalior Hpe.

Laxe cæspitosus decumbens diviso-ramosus, elongatus, sub-

triuncialis, robustior, maxime fragilis albo-viridis. Caulis ple-

ruraque prolifero-Oexuosus dense foliatus, apice parce incrassatus.

Polia breviora e basi oblonga laxe vaginantia, cellulis rectangulis

quadralisque hyaline reticulata integerrima; lamina refracta patula

parce longiore carinato-pHcata flexuoso-tortili lanceolata, cellulis

minimis rotundatis lævibus, virescente, folia lota undique limbata;

limbo striato basi coloralo superne albido, versus apicem folii

bispinoso-dentata; nervo solido apice evanido dorso parce den-

talo. Folia perichætialia suberecta, exteriora caulinis conformia,

interiora parva tenera lineari-lanceolata acuminala omnino pellu-

cide reticulata, integerrima, limbo nervoque pallidiore. Sela fere

uncialis apicalis, vel pseudolateralis erecta, apice parce incrassata

fuscata. Theca elliplico-cylindrica brunnascens, ore coarctato

rubro; operculo subrecto conico-subulato, Ihecæ dimidiam sub-

allingcntc; peristomii dentibus anguste lanceolatis erectis brevi-

bus toruloso-trabeculatis griseis. Calyptra thecam arcte inclu-

dens apice parce scabriuscula. — Sub Nr. 7142.

Syrrhopodonti tortili affinis, sed multo major elongatus robu-

stior, foliis longioribus patulis bispinoso-dentatis; S. elato Montg.



13. Syrrhopodon Glaziovii, nova species.

Major, bi-triuncia!is clongatus dense cæspitosus, fasligialus,

bicolor. Caulis diviso-ramosus fere ad apicem fusco-lomenlosus,

superne subclavalus albo-sericeo-flavo-viridis. Folia dense imbri-

cata, arcte vaginantia brevia, sicca crispato-tortilia, humida flexu-

oso-patula, e basi longissima vaginantia lineari-oblonga, latissime

limbata (limbo 8—10 striato aibido pellucido), Jalere superne ad

basin lamipæ parce breviter ciliato; lamina vagina breviore late

lanceolata carinata obtusa; cellulis rainutissimis granulalis, opaca,

angusle pellucide limbata, superne argute dentata, nervo basi

laliore striato pellucido superne angustiore sumrao apice crislato,

dorso parce denlato obscure evanido. Cætera desunt. — Nr.

7134.

A S. Gaudichaudi Montg. differt: caule elongalo basi fusco-

tomentoso proceriore, foliis longissime vaginanlibus adpressis,

vagina latissime limbata latere ciliato-dentata et foliis apice evi-

denler dentatis.

14. AnacalijpCa slcUatifolia Hpe. — Nr. 7064 slatu juniore,

parce.

15. Leptodontium citrinum Hpe. — Nr. 6.369 parce, sterile.

16. Trichostomum subcirrhatumy nova species.

Monoicum; dense cæspitosum fragile, fastigiato-ramosum,

fere biunciate, erectum ; rufescente-croceum. Caulis undique

laxe folialus, inferne nbrilloso-contextus, uncialis. Folia caulina

sicca convoluta circinali-crispula, humida erecto-patula, basi vagi-

nanle latiore, canaliculato-eiongato-lanceolata; nervo aurescente

percursa acuta integerrima; cellulis basilaribus plus minusve pel-

lucidis rectangulis, sensim angustatis abbrevialis quadratis, in

superiori parle folii dense aggregatis minimis, lenerrime papilloso-
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opacis. Perichætialia conforraia, cellulis magis chloropbylloso-

punclatis, diaphana. Sela erecta rubente flavescens cauiera sub-

æquans, apice tortilis. Theca cylindrica recta rubra, operculo

conico-subulato obliquo, theca triplo breviore, dentibus peristomii

basi liberis, per paria approximatis didymis, breviter subulatis

erectis terelibus coloratis. — Sub Nr. 6363 statu vetusto parce

17. Barbula gracilenta, nova species.

Dioica; dense cæspitosa, s

el allior. Cai>lis gracilis simplex, vel pai

atus. Folia erecta humore la

lanceolata obtusa, raargine revolulo integerrima, nerve crasso

subquadralis plusminusve coloratis, pellucida; penchætialia con-

volula majora laxius reticulala obtusiora. Seta flavescens erecta,

vix uncialis. Theca oblongo-cylindrica erecta, operculo conico-

suliulato, thecam dimidiam metienle recto; peristomii dentibus

clongatis tortuosis usque ad basin liberis rubro-opacis, lencr-

rime torulosis. Calypira flavescens nitida apice fuscata. — Sub

Nr. 5593.

A Barbula gracili foliis obtusis, nervo crasso primo visu

18. Barbula cirrhata Walk. Am. — Nr. 5583, 5599, 5000,

5607, 5610, 5618, 5619, 5673, 7182, 7184.

19. Barbula muricola C. Muller. II. Bot. Zeit. — Nr. 6396.

20. Leucobryum longifolium Hpe. — Nr. 5617, 7099, 7205,

7206, 7287.

21. Uucobryum gignnteum C. Miill. Syn. — Nr. 7169,

7170.

22. Leucobryum Widgrenianum Ångstrom. Leucobryo Mar-

iiano afline, sed pauIo robustius, foliis longioribus, limbo latiore,



23. Hymenostomum micaceum. Syn. Gymnoslomum micaccum

Schiechtd. 1835. Hymenostomum subglobosum Hornsch. fl. Bras.

1840. — Sub Nr. 5624 parce lectum.

24. Hymenostomum fasciculatum /S, minus Hpe. — Sub Nr.

5612.

25. Eu-Weisia canalicutata Hpe. Prodrom, Novæ Granadæ.

— Sub Nr. 7300 sterilis lecla.

26. Oreo-Weisia Brasiliensis^ nova species.

Hermaphrodita; laxe cæspitosa rubiginosa subfastigiata, basi

fusco fibrillosa, uncialis. Caulis gracilis ereclus laxe folialus,

infra perichætium innovando parce ramosus. Folia caulina sicca

crispala, humida erecto-palula concava, e basi breviter vaginante

iatiore lineari-elongata , anlice parum laliora lanceolala acuta

grosse dentata; nervo crasso rufescente apice evanido; cellulis

basilaribus reclangulis, seqnenlibus quadratis, versus apicem foiii

minoribus angulalis, omnibus lutescente pellucidis. Perichætialia

longe vaginanlia, basi laxius reticulala, elongate lanceolala, apice

cellulis densioribus chlorophylloso-papillata , muriculalo-dentata.

Seta seraiuncialis parce ramos superans lutescens erecta. Theca

erecta ovato-cylindrica subslrumosa rubra opaca, apice parce

contracla, cingulo rubro ornata; operculo brevi conico apiculato

obliquo pallidiore. Peristomium connivens, dcntibus lanceolato-

subuhlis auranliacis laxe trabeculatis, partim pertusis. Calyplra

cuculiala glabra. — Sub Nr. 7052.

Ab OreO'Weisia liogotensi: colore rubiginoso, ramis gracilio-

ribus, sela breviore, foliis apice grosse dentatis et cellulis laxi-
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27. Tremalodon reflexus C. M. — Sub Nr. 5670, 6355 b,

7140.

28. Tremalodon vaginalus C. M. — Sub Nr. 6355.

29. Ceralodon Brasiliensis Hpe. — Sub Nr. 7046.

30. Ångstrdmia exigua C. M. Dicranella. — Syn. Weisia

exigua Schwægr. Coscinodon longiroslris flor. Brasil. — Sub Nr.

5672 a, parce.

31. AngslrdmiaBeyrichiana Hpe. Dicranella. — Cum priore

sub Nr. 5672 comtnixta, 7084, 7086.

32. Ångstrdmia Marliana Hpe. Dicranella. — Sub Nr.

7146 & 7178.

33. Ångstrdmia Guilleminiana C. M. Synopsis. — Sub Nr.

7155 parce.

34. Ångstrdmia Uilariana C. M. Synopsis. — Sub Nr.

7141.

BU ndia ceæ.

35. P« lopogo^n subjulaæus, noiva species.

Dioicus ; humiilis vix un cialis vel pauUo subsimplex,

fuscata crassiore julaceo-attenualus, gracillimus, croceo-aurescens,

nitidus. Folia caulina inferiora erecta, superiora arcle vaginanlia

adpressa, anguste oblongo-lanceolata convoluto-setacea, integer-

rima, lutescente diaphana , nervo lalissimo striato subulam totam

occupante apice obscura; cellulis basilaribus anguste rectangulis

nodulis interruptis, versus apicem folii sensim minoribus ,
dense

aggregatis anguste ellipticis, in subula opacis. Perichætialia ion-

gissime vaginantia setam dimidiam vel allius includentia, late

oblongo-lanceolata, subito canaliculato-subulata, angustius ner-

vosa ; cellulis basilaribus elongatis rectangulis pellucidis, subula

opaca apice argute dentata. Seta lævis erecta uncialis lutescens.

Theca e basi latiore cylindrica rubra , operculo conico-subulalo



dimidiam Ihecæ meliente ruberrimo; perislomii derilibus erectis

subulalis toruloso-trabeculalis. Calyptra glabra fuscata, latere ad

medium fissa, thecam prorsus includens, ciliis longis capillaribus

basi fimbrialis hyalinis, Androceum ovoideum arcte convolutum,

foliis interioribus ovatis obtusis. subenerviis integerrimis, anthe-

ridiis raagnis fuscatis paraphysibus paucis lutescentibus. — Sub

Nr.7065, parce.

Ab exemplis parvis P. gracilis foliis anguslioribus et bre-

vioribus integerrimis, celiulis lævioribus minoribusque, et nervo

latiore striato, a P. nano stalura graciliore setis langioribus

striclis et foliis integerrimis diversus.

36. Uolomitrium Olfersianum Hornsch. — Sub Nr. 5584,

5586, 5602, 5398, 5669.

37. Uolomitrium crispulum Mart. — Nr. 6370, 6371, 6372,

6373, 6374, 6375.

Var.: Caule graciliore, foliis comalibus humidis ereclo- uec

refracto-patentibus, perichætialibus longius vaginantibus convo-

lutis, seta paulo longiore, thecaque minore, operculo dimidium

thecæ superante longiore. — Sub Nr. 7102.

[Dicranum a. Sectio: Campylopus rectisetus, epilosus.]

38. Dicranum {Campylopus) rectisetum, nova species.

Dense cæspitosura, pulvinatira extensum, vix unciale, rufes-

cente viride. Caulis basi fusco-tomentosus, dense foliatus, diviso-

ramosus. Folia homomalla falcata, caulina erecto-patula lanceo-

lato-subulata convolula, apice parcius denticulala: nervo basi

rufescente angustiore, raox deplanato striato pallido in subula

canaliculata anguslo; ceHulis alaribus dense conglobatis quadratis,

intense sanguineis subopacis, sequenlibus reclangulis diaphanis,

nodulis opacis inlerruptis, in subula dense aggregalis angulato-

rotundalis sensim minoribus obscurioribusque; folia comaiia fal-

cata latiora, nervo lamellato percursa; perichælialia convoluta

lale oblongo-Janceolata, apice abrupte subula carinata arlstata,



cialis lutescens caulem superans, semper stricla, riec torquescens.

Theca adscendens parum curvata oblongo-cylindrica plicata , ore

nigricante; operculo conico-subulato thecam dimidiam allingente.

Perislomii dentibus validis cotiniverilibus, late lanceolatis sangui-

neis, fere ad medium bifidis, cruribus subulalis parce nodulosis

pallidis. Calyptra cucullala pallida basi laciniis albidis fimbriata.

- Sub Nr. 6364 parce lectum.

Dicrano controverso affine, statura minore, foliis angustiori-

39. Dicranum (Camp. reclis.) Glaziovii, nova species.

Dense cæspitosum adscendens, basi fuscatum fibrillosum,

apice caudalo-ramosum, lutescens, sesquiunciale. Caulis fructifer

dense foliatus simplex, vel sub perichætio caudato- ramosus.

Folia sicca accnmbentia , huraida erecto-patula slricla, caulina

breviora lanceolata convoluto-setacea, apice dorsoque denticulata,

nervo lerliam parlera folii occupanle lamellalo-striato perspicuo,

subulam tolam occiipante, cellulis alaribus angulato-subquadratis

crassis fusco-luteis, sequentibus brevi spalio rectangulis lutes-

cenlibus, laleralibus et supremis ovalibus in subula magis con-

densalis fere opacis; perichætialia pauca iato-lanceolata subinle-

gerrima, subula canaliculata æquilonga aristata, nervo lamellalo

angustiore, cellulis ovalibus reticulata, foliis caulinis æmulantibus.

Sela solilaria brevis vix semiuncialis, semper stricta. Theca

adscendens curvata oblonga basi gibba, deoperculata apice nigres-

cens; peristomii dentibus atro-sanguineis validis ad medium bi-

fidis, laciniis subulatis parce torulosis pallidioribus. Calyptra

cucullata basi fimbriata. — Sub Nr. 6367, parcius lectum.

Dicrano rectiseto affine; sed statura majore, strictiore cau-

data, foliis slrictis apice dorsoque denticuiatis diversum. A Di-

crano controverso: statu humiliore et graciliore, foliis brevioribus

accumbentibus erectis, nec secundis, primo visu discernendum.

-SubNr.7147et5630mas.



41. Dicranum platyneuron^ nova species.

Dense cæspilosum ranaoso-compactum , fastigiatum, unciale,

basi dense fibrillis fuscis contexlum, superne comoso-incrassalura,

rigidiuscnium, rufescente nitidum. Folia caulina lanceolata con-

voluto-subulata acciimbente slricta, versus apicem tenuissime

serruL^to-dentata, acuminc furcato; nervo basi latissimo latera folii

duplo superante, subulam totam obtingente, e cellulis basilaribus

tenuissime linearibus diaphanis constructo , in subula confliienti-

bus opacis; folia roraalia latiora vaginantia, oblongo-ve! obovato-

lanceolalo-subulata longiora; nervo angustiore; ccliulis alaribus

tenerrimis hyalinis fugacibus, basilaribus laterajibus hyalinis recl-

angulis, exterioribus linearibus, superioribus dense aggregatis

ovalibus, iulescente diaphanis. Folia perichælialia longissima

longe vaginantia, late oblongo-Ianceolato-subulata palente erecla,

apice serrulato-dentata, nervo basi vix tertiam partern folii obtin-

gente, cellulis basilaribus laxioribus hyalinis. Sela lorquesceiis

soiilaria, folia parce superans, semiuncialis Julescens, nilida.

Theca parva obovata recta, profunde sulcata, deoperculata con-

slricta, oreaperto, estrumosa; operculo conico-subulato subrccto

thecam dirnidiam superante; peristomii detitibus purpurascentibus

elongatis lanceolato-snbulatis, basi dense trabeculatis opacis, pro-

funde bitidis, laciniis pallidioribiis setaceis subtorulosis. Ca-

lyptra tlavescens nitid.a, apice scabriuscula basi hyalino-firobriata

— Sub Nr. 7055 parcius lectum,

Inter minora ex habitu Dicrani Funkii, prope D. areo-

dictyon CM,, sed minus, ramosissime compactum, foliis minus

strictis versus apicem tenuissime serrulatis, coraalibus latioribus,

perichætialibus longioribus, theca minore obovata magis sulcata

basi lævi, nec scabriuscula, operculo longiore angustiore subu-

lato, calyptra longiore basi hyalino fimbriata.

Nec cum Campyi Beyrichii Duby, nec Dicrano Gardneri C M.



42. Dicranum arclocarpum Hornsch. — Sub Nr. 5592, 5622,

7173, 7208.

43. Dicranum humile C M. Campylopus Montge. — Sub

Nr. 6365, 6367, 7066, slatu juniore el vetusto lectum, priori

vaide affine, sed minus, subacaule, seta recliore et theca breviore,

44. Dicranum penicillatum Hornsch. — Sub Nr. 7173.

. Al. Synops.

[Dicranum c. Campylopus pihfer.]

a, foliis recto-piliferis.

45. Dicranum subcuspidatum Hpe. — Nr. 7096, sterile

yS, foliis reflexo-pilifeiis.

46. Dicranum griseum C. M. Thysanomitrium Hornsch. —
Nr. 7068 sterile, colore nigrescente.

47, Cryptopodium piligerum^ nova species.

Dioicum, mas; caulis inferne rufescente-tomenlosus (denu-

dalus purpurascens subarticulatus) fragilis, laxe foliatus, superne

parce ramosus. Folia caulina lanceolalo-subulata, basl talere

subdentictilnta, superne linea hyalina pseudomarginata remote

denticulata, summa apice argulius denlata; comalia loriforme-

elongala lineari-lanceolato-subulata cellulis elongatis lævibus hya-

linis, paulisper versus apiccm evidenler denlata piligera. — Sub

Nr. 6378, sine fruclibus, parce lectum.

Crypiopodio Hookeri æmulans, sed certe diversum; fruclus

Observalio. Cryptopodium Hookeri a Dr. Glaziou sub Nr. 4o62

antea raissum, etiara sexu distincto diversum, ad interim Crypto-

podium capillare nominandum.



[1 Seciio. PhUonotis Brid]

48. Bartramia g lauceacens Uornsch. — Sub Nr. 5614, 7139.

49. Bartramia sphærocarpa Schwæg. — Sub Nr. 7137 par-

cius lecta.

50. narlramia Gardneri C. M., B. uncinata fl. Bras. - Sub

Nr. 7138 parce.

lora liornsch. - Sub Nr. 7073.

[3 Seetio. PKcatella.]

Bartramia subtomenlosa Hpe. — Sub Nr. 7061, i

[3 Scctio. Yaginella.]

53. Bartramia rufescens^ nova species.

Dioica, dense cæspitosa humilis , vix uncialis rufescente

nitida, parce raraosa, fasligiata, basi rufo-fusco-tomenlosa, con-

lexta. Caulis ereclus rigidulus accumbente foliatus. Folia caulina

breviora, e basi anguste cuneala vaginata laxe reticulala pellu-

cida, lanceolato-subulata, versus apicem argule denticulata; nervo

crasso rufescente, in acumine folii obscuro percursa; cellulis

parvis rectangulis, papillis chiorophyllosis interruptis subopaca;

comalia paulo longiora, plus rainusve patentia, subula dense

papillosa opaca, caulinis similia; perichætialia fere lanceolato-

subulata, basi omnino lulescente reliculafa nervosa. Seta brevis

rubens erecla lævis, sæpe vix perichætium superans. Theca

subglobosa leptoderma plicata
,

parce obliqua erecta tnicro-

slonia; operculo parvulo mammillato rubro; peristomium duplex

brevibus aculis, inter. ciliis teneris capiliaribus conniventibus.

Calypira lutescens glabra. — Sub Nr. 7044, parce fructifera



54. Zygodnn Glaziovii^ nova species,

Hermaphrodilus; laxe cæspitosus subsesquiuncialis, basi

fibriJloso-fusco-vestitus , superne luteo-viridis. Caulis gracibs

erectus fere uncialis, e basi dichotomo-ramosus, ramis saperi-

oribus gracilioribus laxe foliatis. Folia caulina sicca crispato-

contorta, inferiora loraento interru^la breviora , huraida carinato-

concava reflexo-patula , e basi parce angusliore ovato-lanceoiata,

apice recurvo-acuta parce inciso-dentata: folia superiora longiora

approximata, basi vaginante sleliato-patula
,

parcius dentata api-

subconcolore apice evanido; cellulis basilaribus isolalis anguste

reclangulis, vel breviter bacillaribus, sequenfibus abbrevialis æque

lævibus, versus apicem folii angulato-rolundatis papillosis; peri-

ceolata acuminata, subinlegerrima
,

pallide nervosa; cellulis læ-

vibus elliplicis lulescente-hyalinis reticulala. Seta inter ramos

inserta erecla , uncialis, gracilis flavescens
,

parce lortilis lævis.

Theca angusta oblongo-cylindrica suberecla , basi parce callosa

plicato-slriata, exannulata; operculo conico iireviter oblique subulato

latis hyalinis. — Sub Nr. 7063 parcius statu juniore sine calyptra

A Zygodonte denliculato Tayl. gracilitate, foliis evanescente-

nerviis, theca parce callosa, nec apophysata operculoque breviore

dislinctus.

55. Macromitrium filifurme Schwægr. — Sub Nr. 7078,

2.

56. Macromitrium quinquefarium Hornsch.

a appressa, humida quinquefaria patentia. Seta brevis, in



lusla angtiiata; operculo hrevi umbonalo apicuio

perisloraium simplex externum, dentibus brevi-

bus rugulosis incurvis. Calyptra sulcala thecam includeris, ratn-

panulata auranliaca, basi parce laciniala adpresse pilosa, — Sub

Nr. 5623, pulchre Icctum.

58. Macromitrium apiculatum Brid. — Sub Nr. 5598.

59. Macromitrium Burnschuchii Ilpe. — Sub Nr. 6358.

60. Macromitrium Glaziovi', nova species.

Repcnle proslralura ramosum , inlus fusco-lomentosum, basi

losis ramulis slcllatim foliatis. Folia sicca incurvalo-accum-

bentia crispula, humida comab'a steliato-patula, ovalo-Ianceolala

profunde sulcata integerrima; nervo luteo - splendente summo

is cllipticis, versus apicem folii deuse aggregalis

angulato-rotundatis granulosis, obscurioribus; pericbætialia laliora

el lonjjiora, magis diaphana; cellulis basilaribus ellipticis seriatis,

in cæleris caulinis similia. Seta semiuficialis inter ramos inserla,

juvenilis flavescens, adulla purpurascens, • erecla, lævis. Theca

ovalis parce octoangularis brunnascens nitida, ore contracto,

operculo e basi planiuscula recte subulato tertiam parlem thecæ

nietiente; perislomium simplex externum, dentibus brevibus æque-

dislanlibus anguslis lorulosis opacis aculiuscuiis. Calyptra milri-

formis nuda, intense rufescens, basi dentata. — Sub Nr. 6385

parce leclum.

Macromitrio nilido affinc, sed primo visu sela breviorc diver-

suui el sub lente perislomii dentibus parvis brevibus opacis, ncc

longiusculis granaloso-albidis.



61. Macromitrium Didymodon Schwægr. — Sub Nr. 6393.

62. MacYomitrium filicaule C. M. Syn. _ Sub Nr. 6381

:e lectum.

Macromitrium cirrhosum Brid.

Species incomplela.

65. Macromitrium pseudofimbriafumj nova species.

Minus, longe repens, gracile, ramosum, basirufo-lomentosum

rufescens. Caulis fructifer gracilis vix uncialis, adscendens, sub-

simplex, vel apice breviter raraosus, laxe foliatus. Folia cirrhoso-

crispula, caulina inferiora breviora, superiora longiora, humida

nexuoso-hamala, patula; comalia stellato-patula apice incurva,

lineari-lanceoiata flexuosa, breviter acuminata acuta, carinato-con-

cava, integerrima; nerve solido lutescenle apice evanido, folia

prorsus lutescenle diaphana, cellulis basilaribus brevibus linealis,

vel angusle ellipticis seriatis lævibus, versus apicem folii abbre-

vialis, tandem dense aggregatis rolundalis parcissime papillosis

diaphanis; perichælialia laliora laxe accumbentia magis diaphana.

Sela pallida inter ramulos vel latere inserla, semiuncialis erecla.

Theca obovalo-pyriformis sulcala, operculo conico-subulalo elon-

gato thecam subæquante slriclo. Perisloraium ? Calyplra au-

rescens glabra, profunde laciniata. — Sub Nr. 7053 parce, theca

vetusta et juniore calyptrata.

M. fimbriato affine
;
perisloraium ignolum.

66. Schloiheimia tecta Hook Æ Wils. — Sub Nr. 7149.

b, Ihcca emersa, minores.

67. SchlolhHmia nitida Schwægr. — Sub Nr. 7148 forraa



capiUaris^ nova species.

maxime compacla fasligiata, basi fuscala apice lutescens. Caulis

brevis diviso-ramosus dense foliatus. Folia sicca parcius spira-

nter torla, humida erecto-patula parva , e basi parce angustiore

oblonga, lingulata, medio longitudjnaiiler sulcata, minime rugu-

losa, apice reflexo, pilo Julescente aristata ; nerve lutescente apice

obscure evanido percursa integerrima, ceilulis basilaribus anguste

rectangulis, lateralibus parvis ovalibus isoiatis, lutescente dia-

s; perichætiura exserlum, foliis latioribus et longiori-

hus magis acuminalis inlegerrimis, æque aristalis. Sela brevius-

rula perichætio parce longior erecta. Theca parva anguste ovala

profunde sulcata, fuscata, operculo convexo-conico breviter subu-

lalo, pallidiore; peristomii denlibus externis crassis opacis medio

sulcatis siccis parum reflexis, ciliis internis bifidis erectis teretius-

fulis coloratis. Calyptra lutescente fuscata, apice subscabriuscula,

Irasi laciniata. — Snb Nr. 7054 parce, 7063 sterilis; etiam sub

Nr. 3206 in collectione priori (pagina 324) false cum Sch. nitida

7(95.

5601, 5621, 5629, 6400, 7093, 7183-

71. Schlotheimia sublaxa, nova spe

Dioica, prostrata repens, gracilis, ses

apice pallidior. Caulis e basi fusco-tibr

iiguiata apiculata integei
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minimis rolundalis ovahbusque in apice folii complicato incras-

salis. Folia perichætialia e basi latiore oblonga , longe lanceo-

lala acurainata, minus nervosa diaphana. Sela semiuncialis, inter

ramos inserta, erecta flavescens lorlilis. Theca parva anguste

cylindrica lævis, vetusta basi plicata leploderma striatula; oper-

culo? Calyptra junior brevis nitida. ~ Sub Nr. 5596 parce,

deoperculala, theca vetusta lecta.

A Schlotheimia taxa Hornsch. differt; colore lætiore fusco-

viride pallescente (nec ferrugineo opaco); caule parcius ramoso,

longioribus diaphanis (nec ferrugineo-opacis); sela flavescente

wvifoiia Hornsch. — Sub Nr. 7075

Bryaceæ.

73. MielicMoferia brevicaulis Hornsch. — Sub Nr. 7067

parce fructifera.

74. Brachymenium Hornschuchianum Mart. — Sub Nr. 7081

75. RhodO'Brywn Beyrichianum C. Mull. — Sub Nr. 5627.

76. Rhodo-Bryum verticillatum Hpe. — Sub Nr. 5626 cum

fructibus paucis leclura ; descriptioni collectionis prioris adde: Sela

apicalis uncialis erecta. apice incurvata. Theca longicoHis cyiin-

draceo-pyriformis nutans rubra, operculo brevi conico obluso, vix

prominente trabecuiatis rubro-diapbanis, meinbrana interna cari-

nala producta, cruribus brevibus angustis appendiculatis.

77. Rhodo-Bryum (ilaziovianum, nova species.

Dioicum, laxe cæspitosum rufescente splendens, subsimplex

vel prolifero-diviso-ramosum. Caubs erectus 2— 3-uncialis, inter-

nora sparsa, accumbentia, obovata apiculata, superne marginata



nexuoso-patiila, apice plerumque torta, ægrc emollienlia,

niuscula. c hasi runeata s|)alhiiIa{o-elongala sursum

limbo basi angusto solidiore, versus apicetn folii iu

laxiore, c ceUuIis \

hexagonis pellucidis, versus apicera folii sensim minoribus chlo-

rophyllosis, supremis trapezoideis densioribus reticulata. Folia

perichætialia inleriora erecta convoluta ininora, ovato-lanceolala

similia. Sela erecta sesquiuncialis aurescens. Theca anguste

cylindrica arcuato-incurvata rubens, operculo brevi conico obtuso

sanguineo, cætera ignota. — Sub Nr. 7051 stalu juniore parce

Bryo leplothecio Tayl. liaud dissiraile, a Bryo Betjrichiano

foliis remote dentatis (nec ciliato-serralis) aurescentibus primo

visu discerncndum.

78. Rhodo-Bryum stenothecium^ nova species.

Minus, dense cæspitosum , tomeutosum, crocatum. Caulis

brevis simplex, vel parce ramosus, vel semel proliferus erectus

angustus. Folia sicca accumbenlia congesta, humida ereclo

patula rosulata, late obovato-spathulala breviler acumiiiata, nervo

solido percursa, apice brevi recurvo cuspidala, basi raargine sub-

reflexo anguste- superne late-flavo-limbata, limbo tirmo, cellulis

linearibus elongatis conslructo, simpliciter remote dentata; cellulis

basilaribus raajoribus hexagonis fusco-luteis, versus apicem folii

sensim minoribus angustioribusque subrhombeis pellucidis: peri-

chætialia pauca lanceolata. Sela uncialis caulem superans erecta

Theca inclinata parva angusta brevicollis cylindrica rubra , oper-

culo conico oblique acuminalo.

Sub Nr. 6362 parce, plerumque deoperculaluiu iectum. Sub

Nr. 7176 sterile.

10*



fnter lihodo-Hrya minus, rosula congesta, foliis brevioribus,

theca angusla l)reviori, operculoque oblique acuminato cognos-

79. Rhodo-lSryum horizontale^ nova species.

Dioicura; minus laxe cæspitosum basi toraentosum flaves-

cente viride. Caulis fructifer brevis simplex, vel parce ramosus,

vel ramis gracilibus auctus. Folia caulina rainora patula e basi

angustiore ovala rufescente Jimbata , raargine superiore remote

denticulata, nervo rufescente breviter cuspidata, cellulis parvis basi

hexagonis, versus apicem folii paulo minoribus subrhombeis.

Rosulæ minus congestæ; folia majota, humida explanata, e basi

angustiore late obovata, limbo rufescente apice recurvo, remote

dentata; nervo rufescente cuspidata; cellulis basilaribus crassi-

oribus subreclangulis, sequentibus hexagonis, sensim minoribus,

in superiore parte folii dense aggregatis parvis, subrhombeis:

perichætialia breviora erecta, interiora lanceolata, parcius limbata

dentata, nervo crasso rufescente aristata , cellulis elliplicis rufes-

centibus reticulata. Seta erecta rubra caulem triplo superans.

Theca parva oblongo-cylindrica

sub ore contracta, operculo pallidiore i

storaii dentibus externis lariceolatis attenuatis, pallide rubris,

modice trabeculatis , linea media notatis, intern, cruribus angu-

slioribus carinatis pertusis pallidis ciliis brevibus interjectis.

Sub Nr. 7164 parce lectum.

A priori, maxime affini, colore læliore, foliis laxioribus evi-

denler rosulatis patentibus, perichætialibus aristatis, thecaque ob-

longo-cylindrica horizonlali operculo umbonato apiculato diversum.

Planta raascula gracilior uncialis.

80. Rhodo-hryum gracilescens C. M. — Sub Nr. 5615, 5668,

7177; variabile.

81. Eu-Uryum cavum C. M. Syn. — Sub Nr. 7159.

82. Argyro-Dryum corrugatum Hpe. — Sub Nr. 7047.
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83. W^ebera leptopoda, nova species.

Hermaphrodila; dense cæspitosa uncialis vel allior, lutes-

cens. Caulis subsimpJex basi parce rufescente tomentosus alte-

nuatus, apice comoso-incrassatus , semiuncialis erectus. Folia

caiilina minima, remota , ovata acuminata, nervosa subinteger-

rima, pellucida ; comalia exteriora breviora, interiora longiora

liinceolala acuminata, apice argute dentala, nervo crasso percursa,

subapiculata, cellulis basilaribus subhexagonis , in supcriori

parte folii angusle ellipticis slriatis densioribus, tota folia dia-

phana. Planta fertih's caule breviore, e ventre perichælii ramulo

gracili ramosa. Folia perichætialia exteriora breviora ovalo-lan-

ceolata acula, interiora elongata lanceolata stricta , margine revo-

lulo vix denticulata, subintegerrima , nervo crasso percursa api-

culata, cellulis anguste subhexagonis elongatis pellucida. Seta

erecta uncialis et allior lutescescente purpurascens apice tortilis.

Theca horizontalis, elongate clavata angusta, rubens, annuiata,

operculo umbonato brevi apiculato pallidiore; peristomii albidi

conniventis dentibus exterioribus lanceolatis, modice trabeculutis

apice attenuatis torulosis, linea media nulla pellucidis; membrana

inlerna producta, cruribus carinatis ei æquilongis integris hyn-

linis, ciliis solitariis interpositis.

Sub Nr, 7048 parce.

Ex habitu Weberæ elongatæ, ditTerl foliis perichælialibus stric-

tioribus, nervo crassiore apiculalis et peristomio.

84. Webera gracilicarpa^ nova species.

Hermaphrodita; laxe cæspitosa biuncialis fuscata, basi fibril-

a, erecta. Caulis semiuncialis, vel paulo altior,

ia, apice dentala; cellulis basilaribus subhexa-

, superioribus densis elongatis obscuris, rufes-

perichætialia erecta caulinis similia. Seta ses-
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quiuncialls gracilis erecta. Thcca angusta clavalo-cylindrica

parum curvata, horizontalis, sub ore altenuata, rubra; operculo

conico obtuse acuminato pallidiore; peristomii denlibus exleriori-

bus rufescentibus lanceolatis Irabeculatis opacis, apice attenuatis

lorulosis; membrana interna flavescens cruribus carinatis, tandem

pertusis, anguste lanceolato-subulatis coloratis, ciliis binis bre-

vibus interjeclis.

Sub Nr. 7049 parce.

A præcedente Weh. leptopoda differt: Siatu njajore, sela Ion-

giore, theca angustiore, operculo longicre, foliis densins areolatis

rufescente opacis et peristomio longiore.

85. Mnium rostratum /S am anum celhiiis n

joribus s1 nostro differt. — Sub Nr.,6384.

Sub-Fam. Rh^ZOijoniaceæ.

86. Hymenodon wruginosus C. M. Synopsis.

7175 sle rilis.

Polytri cha cea>.

87. Catharinm {Oligotrichum) Rieddiana Hpc

7156, 7158.

88. Polylrichum {Tortilia) Glaziovii Hpe. — Sub Nr. 7286

parce leclum.

Theca deoperculata sub ore 4-plicata, foliis eroto-dentatis

(iiaphanis, nec apirc cristato-dentatis opacis a P. Gardneri C. M.

difTcrt.

89. Eu-Polylriehum AntiUarum Bridel. — Sub Nr. 5667,

6360, 6361.

90. Eu- Polylrichum subcarinatum Hpe., antea ut P, iub-

gracile descripturo. Ex habitu P, gracilis^ sed magis P. carinato

.iffine a quo foliis brevioribus vaginæ cellulis lævioribus difTerl.

— Sub Nr. 7060.



yi. Prionodon densus C. M, — Sub Nr. 7062 sterilis.

92. Pilotrichum Brasiliense Hpe. Antitrichia Hornsch. flor.

Bras. 52.

Dioicum, pendulura, inordinatim ramosissimum fusco-viride,

novellis lutescenle splendentibus, ramis brevibus conferlis tere-

libus oblusis dense foliatis. Folia caulina laxe imbricata, e basi

profunde cordata ulroque latere decussata rotundala, acumine

anguste lanceolato-subulato, sæpe piliforrai contracto-terminala,

in novellis crispato-piJifera, integerrima; nervo brevi pallido ob-

scuro V. subnullo nolata; cellulis alaribus creberrimis quadralis

pellucidis, cæteris parallelogrammicis, diaphana. Folia ramorum

rima, basi cordata, alis convexis triangiilaribus, profunde con-

cava, nervo debili sub acumine evanescente; cellulis alaribus

longlobatis subquadralis griseo-fuscalis, cæteris dense parallelo-

grammicis cblorophyllosis, folia plusminusve diaphana: perichae-

tialia majora convoluta lulescentia, late ovato-lanceolata acumi-

nata, integerrima, enervia , laxius reticulata. Tbeca dura brevi-

sela paulo emersa elliptico-pyriformis lævis, fuscata opaca ; oper-

latis longissimis modice Irabeculatis,

rnis ciliis linearibus torulosis concoloribus brevioribus. Ca-

ra campanulata pilosissima thecam dimidiam oblingente.

Sub Nr. 6397 perfectura lectum.

Cum Pitotricho nigrieante mihi collocandum.

93. Pilotrichum remotifolium Hornsch. — Sub Nr. 7188



94. habronia Gardneriana C. M. Synopsis.

Obsorvatio: In Brasilia tres species notæ

. F. macroblepharis Scbwægr. : foliis cilialis.

. F. Oardneriana C. M. : foliis dentatis.

. F. suhpolycarpa ejd. Sub 5143 et 5170 a

95. Clasmatodon pellucidus^ nova species.

Monoicus; procumbente proslralus gracilis cortice arcte ad-

hærens, rufescenle viridis, novellis navescentibus. Caulis ramo-

sissitnus, ramis inferioribus squamuloso-foliatis, superioribus

julaceo-altenuatis oblusis. Folia parva concava, humida squamu-

loso-patula, e basi subcordata rotundalo-ovata obtusa , nervo

rotundatis pluries seriatis, cæteris indistincte ovalibus subrhom-

beis, omnibus pellucidis; perichætialia exteriora minora, lale

rriinata, apice parce denlata subenervia, aut striis pallidis notala,

leliulis ellipticis pellucidis reticulata. Seta vix semiuncialis ad-

scendens, lævis, torlilis, rubra. Theca erecta angusle ovata

rubra, operculo brevissimo coriico acuto; peristomium simplex;

dentibus brevibus angustis acutis opacis deinde medio (issis.

Calyplra parva cuculiala glabra flavescens.

Sub Nr. 5608, 7192, 7193.

Ab aliis speciebus cognitis foliis ovalis obtusis pelluciilis

et caule ramosissimo rufescenle explanato disccrnandus.

Leucoloma, nova species.

pallide iulescente viridis,



adscendens, dense foliati

acuminata, limbo pallido basi latiore sursum circumdala, inle-

ct basilaribus angulatis rufescentibus, sequentibus subrhombeis,

versus apicem folii sensim minoribus, pellucida
;

perichælialia

parva erecta ovata acuminata, enervia , obscure limbala. cellnlis

bryoideis hyalinis reliculata. Seta adscendens intense crocea,

fere sanguinea, inferne nitida, superne scabriuscula 4-lincaris.

Theca junior elliplica , operculo conico-subulato. Calyplra brevis

mitriformis apice fuscata scabriuscula, basi pallida profunde fim-

97. Lepidopilum (lexicauU, nova species,

fibrillosum superne pailide viride, parce nilidum. Caulis tlaccidi

densius foliatis brevibus obtusis. Folia caulina flaccida patula

basi obliqua angustiore late oblongo-

lutescente limbata, a medio ad apicem remote acule dentata,

nervo patcnte furcalo brevi fuscescente; celhilis basilaribus laxis

subhexagonis, versus apicem folii sensim minoribus subtrape-

zoideis, interstitiis rufescentibus pellucida; folia inferiora syme-

folia perichætialia parva convohita , ovalo-lanceolala enervia inte-

gerrima hyalina. Seta brevis albida vix folia superans, basi bul-

bosa, erecta papillis rainimis hyalinis adspersa. Theca parva

erecta angusle apophysala globoso.pyriformis fuscata, operculo

conico aculo; pcristomium duplex, denlibus exter. siccis incurvis,
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aidis erectis lanceolatis dense trabeculatis, linea media ob-

ra; inter. cruribus carinatis laxius articulatis, statu sicco pro-

entibus, pellucidis, demura perforatis pallidis. Calyplra parva

ipanulala, glabra, basi longe confervoideo-fimbriata.

Inler muscos Beyrichianos (Serra dos Orgaos) prius adscrvo,

m ramulum intermixtum Dr. Glaziou misit sub Nr. 6377.

Observatio. Species mirabilis vix c, alia mihi nota com-

98. Lepidopitum {Eriopus) lorifoHum, nova species.

Caulis complanatus, parce ramosus, dense foiialus, pallide

rufescente nitidus. Folia caulina accumbente complanata , exte-

subpihfera, apice parce remote dentata, nervis binis basi remolis

parce divergentibus, fere ad medium folii productis, rufescentibus;

cellulis basilaribus subhexagonis, mox sequenlib-is elongalis

utrinque acutis pellucidis, versus apicem folii angustioribus elon-

galis, chlorophyllosis, in summo apice flexuoso dense linearibus

conQatis diaphanis: perichælialia interna parva ovalo-lanceolata

angusle acuminata integerrima, enervia, laxe reticuiala hyalina.

Seta brevis (4"^') erecta aciculis brevibus pellucidis armata. Theca

deoperculata constricta oblonga, perislomium magnum ereclum

sequentis speciei æmulum, cætera nulla.

Inter Nr. 7289 pauca frustula invenla.

Ob folia loriforme acuminata elongata primo visu discernen-

dum, melius desideratur.

99. Lepidopilum {Eriopus) monilidontium, nova species.

Monoicum, disliche modice complanalum, infra parce tomen-

losum, irregulariter ramosum, ramis exterioribus longioribus in-

tense aureo-splendentibus. Tolia biformia , exteriora basi latere

infjexo obliqua , late oblongo-Unceolata acuminata, parce falcato-

reflexa, superne remole denticulata, nervis binis teneris infra

medium folii parce divergentibus evanescentibus pallidis, cellulis



155

:is latioribus subhexagonis hyalinis, cæteris elon-

gatis angustis utrinque acutis, parce chiorophyllosis, plusminusve

pellucida; fo.lia interiora roinora et angnstiora regulariler expla-

riala, in cæteris siraillirna; folia perichætialia parva patula con-

cava, late ovata longe acuininata , subinlegerriraa enervia, laxius

reliculala, pellucida. Seta brevis adscendens gracilis flexuosa,

intense rubra, trilinearis, ubique aciculis brevibus obtusis lutes-

cenlibus scabra. Theca parva obovata recla, ore cingulo pur-

piireo ornata, evacuata immufata, operculo øiaximo campanifonne

subulalo-acurainato, intense aureo-splendente
,

parce breviore;

peristomium duplex speclabile, dentibus exter. angusle lanceo-

latis costatis, costa Iransverse annulata, apice aristata sanguinea,

trabeculis moniliformibus pallide lulescentibus, basi cingulis san-

guineis receplis; internis cruribus

Irabeculatis concavis Davescentibus, m
perlusis lanceolatis, apice sanguineo-aristatis , dentibus æquanti-

bus. Calyplra campanulata acuminata superne hirta , basi fim-

briata profunde iaciniata pallide Qavescens.

Sub Nr. 7091, 7292 parce lectum.

Lepidopilo Orizabensi Schimper (an L. subenervo Beschereile)

proximum ; difTert: theca minore, operculo subæquante carapani-

Pseudo-Neckerea.

100. Pterigynandrum Krasiliense Hpe. — Sub Nr. 7070,

101. Plerigynandrm Sub Nr. 7295.

102. Porolric/ium \

Dioicum; femina; surculus repens fusco-fibriliosus:

adscendens 3—4-u



rainosissnnus viridis, ilerum rarnis ovoideo-lariceolatis, irondi æmu-

larilibus compositus. Folia caulina reinota , inferiora lale rotun-

(iata acuminata pallida adpressa, laxe reticulata, enervia, integer-

rima; superiora majora dense imbricata distiche erecto-patula,

nervo laxo pallido supra medium folii ('''/4) dissoluto, cellulis

basilaribus parallelogrammicis nodulis interruptis, superioribus

subellipticis, pallide lutescente diaphana ; ramorum folia minora,

parce plicata, apice argule inciso-dentata ; nervo solidiore rufes-

cente, in cæteris caulinis similia; perichætialia obovato- breviter

rotundatis coloratis , cæteris parallelogrammicis hyalinis, anthe-

ridiis basi incrassalis elongalis attenuatis Juscalis; cælera nulla.

Sub Nr.6388» sine fruclibus lectiim.

Omaliæ decompositæ Brid. affine (Poroirichio); loliis lalioribus

ovalis, nec lingulatis differt, nervo longiore, celliilis minime in-

103. Porolrickum fiUferum^ nova species.

Dioicum? Caulis dendroides biuncialis quam præcedonlis

minor et parcius raraosus. Folia caulina dense imbricala, margine

distiche patentia, undique imbricata, omnia symetrica lata oblongo-

lanceolata acuta, apice denticulala, nervo lutescente supra medium

folii (^U) evanescenle, cellulis subincrassatis brevibus parellelo-

grammicis nodulis asperis interruplis, in apice folii angusle ellip-

licis, lulescente diaphana ; ramorum folia concava ovale- vel ob-

longo lanceolata, apice plus minusve dentata; nervo breviore et

longiore in cæteris caulinis æmulanlia. Cætera ignota.

Sub Nc. 6388*" specimina incomi)leta more Neckeracearutn

raniis capillaribus degenerantia. Fruclus desiderantur.
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Leskeaceæ.

)4. Anomodon Brasiliensis Hpe. — Sub Nr. 7293.

)5. Leskea cylindrica Hornscli. — Sub Nr. 7211 parce.

6. Leskea circinalis Hpe. — Sub Nr. 7218. Var. fuscata

.7285, 7294.

Hook. Helicodontium Schwægr. —
Sub Nr. 5671, 7190.

108. Eu-Hookeria limbata, nova species.

Synoica; angusle complanala pallida, irregulariter pinnatim

ramosa, prostrata. Folia caulina laxe imbricata flaccida, bumore

magis complanala distiche patenlia, lateralia longiora oblonga

acuminala, alia breviora, omnia anguste rufescente limbata, ver-

sus apicem denticulata, nervis basi approxiraatis divergenlibus

solidis rufescentibus ante acumen evanidis; cellub's basilaribus

laxis subhexagonis , cæteris brevioribus angulatis subrolundalis

inanibus hyalinis; inferiora folia ovato-lanceolata angustius mar-

ginata, parcius denlata, nervis gracilioribus brevioribusque, oel-

luUs tenuioribus exacte hexagonis reticulala hyalina; perichætialia

parva ovato-Janceolata cuspidala iramarginata , vix denticulata,

subenervia, laxe hexagono-reticulata, hyalina. Seta gracilis glabra

uncialis adscendens rubens. Tbeca obovata horizontalis brevi-

guineo nitido. Calyptra caoipanulata acuminata basi obtuse

lobata rufescens glabra, peristoraii dentibus exter, rubris medio

aurantiaco-sulcalis Iranslucentihus incurvis, dense Irabeculatis

lanceolatis acuminalis iaterc ciliatis; membrana interne plicata

lutescens, cruribus carinatis siccis prominentibus.

Sub Nr. 7221 eum Hypno intennixta parce.

Ab Hookeria marginata: foiiis I

rufescentibus e



differt; ab aliis j

109. Eu'Hookeria Olfersiana Hornsch. - Sub Nr. 7151,

7162, 7163, 7164.

110. Hookeria incurva Hook. «fc Grev. _ Sub Nr. 6354,

7103, 7105, 7165, 7203, 7203, 7204.

Observatio. Calyptra junior pilis adspersa.

111. Hookeria Langsdorfii Hook. — Sub Nr. 7166, ramulus

uniciis c. calyplra.

Observatio. Synoica!

Species sunt LepidopiUs consimiles, sed
|

dentibus exter. sulcatis, inter. mcmbrana plicata , cruribus pr

rectis: sela pro more radicali longiore. Lepidopila vera per

sloniio neckeroideo, dentibus medio costatis, inler. cruribus

membrana brevi (subnulla) pyramidatim prorectis. Fere omn

112. Hookeria nitens Hornsch. — Sub Nr. 7090 parce mas,

c. sequente intermixla.

113. Hookeria Glaziovii, nova species.

Synoica; laxe cæspitosum prostratum, irregulariler pinnatim

ramosum, ramis brevibus compressis, rufescente nitens. Folia

caulina arcuato-disticha , e basi latere anguste inflexo*obliqua

oblongo-lingulata obtusa; ramorum folia breviter acuoiinata, inferi-

ora ovato-lanceolata acuta symelrica, omnia versus apicera den-

tala pellucida, nervis basi approximatis, apice divergentibus pal-

quentibus angustatis utrinque acutis, ultimis minoribus, plus

minusve nodulis chlorophyllosis inlerruptis, folia alia symetrica

læviora hyalina minus dentata; folia perichætialia laxe imbricata,

latissiine obovata lanceolata acuminala, subintegerrima, enervia,
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hyalina, apice palula. Sela suburicialis apice incrassata, glaber-

rima flavescente rubens. Theca adscendens subpyriforme-urce-

olaris aperta; operculo umbonato aciculo brevi acuminato; peri-

curvis dense trabeculalis opacis, linea media lulescente sul-

catis; internis membrana plicata intense lutescente producta, cru-

ribus lanceolalis carinatis setaceo-acuminalis, Calyptra milriformis

acuminata, basi obtusa, Davescens.

Sub Nr. 7090, cum priori.

Ab H. nitente Hornsch. sexu hermaphrodito, foliis laliori-

bus obtusioribus, nervis solidioribus longioribusque satis differt.

114. Hookeria Beyrichiana Hpe. — Sub Nr. 7166.

115. Hookeria Hornschuchiana, nova species.

Dioica?, prostrata, rufescente viridis, vage ratnosa, compla-

n^ta, nitida. Folia caulina dense distiche imbricata transverse

undulata, late oblongo-lingulata obtusa, vel parce acuminata,

basi uno latere inflexa obliqua, apice argute dentata; nervis basi

approximatis apice divergentibus supra medium foiii protractis

pallidis, ceilulis basiiaribus brevi spatio angulatis oblongis pellu-

cidis, cæteris densrioribus angustis utrinque acutis brevibus, no-

dulis splendentibus interruptis, plus rainusve conflatis, obscure

riiaphana; folia interiora magis pellucida symelrica versus apicem

'ata, exteriora breviora integerrirna laxe reliculata, interiora apice

ceilulis linearibus densioribus minus conspicua enervia, Seta

adscendens uncialis pallide ruberis, apice incurva glabra. Theca

junior horizontalis obovata, operculo convexo-conico breviter subu-

'ato recto. Calyptra glabra basi breve lobata pallida.

Sub Nr. 6354 cum Hookeria incurva inlermixta specimeu

parvulurn c. fructibus junioribus inveni.
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kh Hookeria Beyrichiana [>ro\\mn foliis obtusis, nec ohlongo-

lanceolatis acutis et calyptra glabra, nec pilosa primo visu dis-

cernenda.

Ad hane: Hookcria Langsdorfii Hoinschuch. herbarii.

116. Hookeria lorifolia, nova species.

Sjnoica, laxe cæspitosa
,

prostrala, inferne parce fusco lo-

cente splendens. Folia undulato-crispula, cauliria inferiora laxius

irabricata flaccida, superiora accumbenle erecta conferta, biformia,

exteriora lale-ovata concava elongate lanceolata, acuraine lori-

torrai parce undulala, integerrima ; nervis brevibus furcatis, cuin

longioribus variantibus pallidis, cellulis basilaribus subhexagonis.

siiperioribus parallelogrammicis ulrinque acutis, hyalina; alia pla-

niuscula angustiora, parce plicata, elongate lanceolata, attenuato-

culata; ramorum folia parce breviora. nervis duobus teneris pa-

rallelis usque ad lertiam parlem folii productis
;

perichætialia

interiora parva, ovala acula, integerrima, enervia, rufescente reli-

cuiala pellucida. Seta adscendens fere uncialis lutescente rubens.

nilida. Theca arcuata ohionga horizontalis rubra, operculo con-

vexo-conico-subulato recto, thecam dir

dentibus exter. lanceolatis dense

raedia nolatis apice toruloso-acuminatis, inler. membrana pallide

(lavescente, cruribus carinatis erectis remole trabeculatis acurai-

natis paulo brevioribus. Calyptra campanulata brevis basi ob-

tuse lobata glabra nilida.

Sub Nr. 7290 parce lecla.

formiter acuminatis integerrimis evidenter diversa.

brevis vix operculam obtingens.



117. Hookeria hypnacea C. Muller. Hall. Bol. Zeil. 1856.

- Sub Nr. 5178, 6354 parce intermixta lecta.

Dioical an sit Hookeria repens 0. Brasiliæ?

118. Hookeria ptaniuscula, nova species.

Monoica, minus repens breviter pinnalim raraosa, viridis vel

pallescens. Caulis complanatus angustus ]axius foiiatus. Folia

breviora disliche imbricata humore stricte patentia, caulina an-

gusle ovato-lanceolata caviuscula, plus ininusve acuminata, apice

noduloso-dentata; nervis binis subparallelis supra medium folii

(^/4) abruptis pallidis, celluiis anguste trapezoideo-elongatis pel-

]ucida, folia interiora angustiora, nervis variabilibus, subnullis,

magis hyalina; perichætialia interiora parva ovata acuta, integer-

rinoa, enervia , hyalina. Seta adscendens tenera vir seraiuncialis

glabra. Theca oblonga angusta sub ore contracta fuscata apo-

physata; operculo umbonato aciculo brevi coronalo
;

peristoraii

dentibus exter. siccis incurvis sanguineis dense Irabeculatis medio

hyalinis statu sicco prominenlibus. Calyptra angusta glabra

Sub Nr. 7152, 7164 parce intermixta lecta.

Hookeriæ hypnaceæ C. M. proxiraa, foliis brevioribus pla-

niusculis magis pellucidis, seta breviore thecaque apophysata

119. Hookeria tenera, nova species.

Monoica, pusilla, pallida, cortice adnata repens. Caulis

»nlus celluioso-diaphanus, breviter ramosus, compressus, laxe

disliche foiiatus, apice at^enualus. Folia caulina parce asymetrica

concava, anguste ovata lanceolata acuminata prorsus hyalina,

celluiis parallelogrammicis utrinque acutiusculis, reliculata, versus

apicem remolius denticulata, nervis subparallelis supra me-

'^ium folii evanescentibus, pallide viridibus; folia superioris

seriei conferla, angustiora et breviora, densius



162

lulis brevioribus parce incrassatis, minime nervosa; perichætialia

pauca patula, angusliora, exteriora lanceolata atlenuato-acuminata,

denticulala, interiora parva ovata, vix denlata, enervia. Seta

brevis rubens parce ramos superans apice calloso-incrassala.

Theca parvula urceolaris, deoperculata sub ore parce constricta

ruberrima; peristoinii dentibus brevibus incurvis, exter. lanceo-

latis acutis rubris, dense trabeculalis, linea media sulcata pellu-

cidis, membrana interna pallidiore colorata , cruribus carinatis

lanceolalo-subulatis erectis opacis, parce feneslralis. Cælera

Inter Hookeriam hypnaceam parcissime lecta.

Hæc minima generis, maxime hyalina , theca minuta, vix

oculo nudo conspicua urceolari, foliis comalibus brevioribus obtu-

sioribus certius cognoscitur.

120. llookeria cirrhosa^ nova species.

Monoica, Qavescens, breviter ramosa , repens, rarais vix

compressis, undique foliatis, apice aduncis, Caulis solidior al-

bescens
,

parce fibrillosus, paulisper complanatus. Folia sub-

homomalla, sicca flexuoso-cirrhata, bumore deorsim falcato-flexa,

plus minusve explanata, vel semel torta
,

parce asymetrica con-

cava ovato-Janceolala elongate acuminala, versus apicem noduloso-

dentata; nervis parallelis eiongatjs pallide viridibus, superne (•^/4)

evanidis, cellulis brevibus paraJlelogrammicis pellucidis, nodnlis

pallidis interruptis, infirais paulo latioribus angulatis, folia inte-

riora pauIo angusliora conformia; perichætialia patula, interiora

concava, ovalo-lanceoiata elongate acuminata denticulala, enervia;

perigonalia parva concava ovata acula subintegerrima enervia.

Seta ramos longe superans, rubra nitens, apice incrassata incurva.

Theca parva sub-urceolaris opaca, basi strumosa, subborizontalis;

operculo conico-subulalo recto; peristomii dentibus exter. san-

guineis opacis dense trabeculalis, medio sulcatis , diaphanis,



121. Booheria Sellowiana, nova species,

Monoica, anguste complanata, repens, paliide viridis, parcius

ramosa, lutescente nitida. Caulis intus ruber, infra mucoso-

fibrilJosus. Folia distiche imbricata deorsum flexuosa, flaccida,

pellucida, concava, obovato-Ianceolata, attenuato-acurainala, plus

minusve flexuosa, sæpe apice contracta, sumrao acumine dorsoque

serrato-dentata, nervis binis paliide viridibus subparallelis elon-

gatis maxime variabilibus, sæpe vix conspicuis brevioribus, cel-

lulis basilaribus subhexagonis laxioribus, cæteris trapezoideo-

elongatis teneris 5 folia interiora angustiora et breviora, indi-

stincte nervosa, tenuiora; perichælialia ovalo-lanceolala longius

attenuato-acuminata apice dentata, plerumque enervia , anguste

trapezoideo-reticulata hyalina; perigonialia parva ovata plusminusve

acuminata, apice serrulata, enervia, laxe reticulata hyalina. Seta

rubra adscendens apice incurvata nitida. Theca inclinata obovala

apophysata sub ore rubro parce contracta pallidior, operculo

convexo parce acuminato, crasse reliculalo atroviolaceo; peristomii

dentibus exler. lanceolalis dense trabeculalis sulcatis ruberrimis;

membrana interna plicata lutescens, cruribus carinalis brevioribus.

Calyptra conica subulata ore subintegro glabra.

Sellow in Brasilia auslrali legil.

Ab omnibus præcedentibus theca majore pallida et operculo

crasse reticulato atroviolaceo primo visu recognoscitur.

Obs. Nec cuD. Uookeria Sellowii Hornsch. commutanda,

species Hypnorum reptantiuml minirae Hookeriæ.
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122. Hookeria cuspidatissima, nova species.

Caulis prostratus dense pinnatim ramosus rigidiusculus pal-

lide rufescente nitens parce complanatus distiche foliatus, Folia

caulina parce asyraetrica concava , ovalo-laticeolata longe acumi-

nalo-cuspidala, apice denliculata; substricte patenlia, vel parce

reflexa; exleriora nervis parallelis elongatis pallidis versus apicenn

(^!i) evanidis; folia interiora subconforraia enervia, cellulis an-

gusle parallelogrammicis lævioribus pellucidis; folia coraalia pen-

Dom. Krause in mont. Ecuador alt. 10,000' legit; a præce-

denlibus foliis longioribus cuspidalis, parcius dentatis, coma

pennicillata differt.

Annotalio: Hookeriæ repenti species affines in America Iropica

numerosæ, sed non vidi veram Hookeriam repentem Hook. <fc Grev.

Schwægrichenii tab. 274. Ex Ins. Guadaloupe aliam speciem

accepi (H. l'Herminieri). Hornschueh in flora Brasii. Hookeriam

repentem errore hermaphroditam descripsit; monoica est. Etiam

Schwægrichen speciem alteram sub //. Langsdorfii false pinxit;

Hookeria Schwægrichenii nobis.

Callicottella.

123. Hookeria pilifera Hook & Wilson. — Sub Nr. 6376

124. Hookeria microcarpa Hornsch. — Sub Nr. 7032,

7090, 7163.

125. Hookeria Merkelii Hornsch. — Sub Nr. 6353, 7180.

126. Hookeria apophysata^ nova species.

Hermaphrodita , depressa, complanata , irregulariter ramosa

rufescente viridis nitida. Folia lingulata oblonga oblusa eroso-

denticulala ; nervis crassioribus summo apice convergenlibus ab-

ruptis, cellulis crassioribus omnibus papillalis, infirais elliplicis,

Seta uncialis glabra rubra apice strumoso-incrassata inclinata.



Theca oblique obovata aperta cuprea,

deoperculala; peristomii denlibus ex

calis, inter. cruribus lalo-Janceolafis erectis flavidis. Calyptra

lutescens glabra profunde laciniala.

Sub Nr. 7199 pauca specimina deoperculala.

Ab Hookeria Merkelii cellulis ubique papillosis, theca ma-

jore apophysata, ore aperto, calyptra glabra cerle diversa.

127. Hypnum rutilans C. M. — Sub Nr. 5595.

I. - Sub Nr. 7222.

i29. Hypnum .

Dioicum? laxe in corlice repens tenerura, flavido-nitens.

Caulis elongatus ramosus subdistiche remole foliatus. Folia

caulina concava, disliche patula lanceolata acuminala, margine

erecto integerrima, enervia; cellulis alaribus rectangulis sub-

chætialia breviora, exteriora late ovata longe attenuala , interiora

erecta ovata longius acuminala margine revoluto integerrima

adscendens parva obovata intense rubra, parce sub ore constricta,

tandem horizontalis, operculo umbonato breviter acuminalo obliquo;

peristomii denlibus extern. lanceolalo-subulatis incurvis, dense

trabeculatis, linea media obscura rufescentibus; membrana inlerna

flavescens, cruribus carinatis lanceolatis subæquantibus erectis,

ciliis binis brevibus interpositis. Calyptra angusta pallida glabra.

Sub Nr. 6356 parce leclum.



Cum Hypno breviseto Ilornsch. comparandura, coloie flaves-

cenle, foliis remotis longioribus, minus coinplanatis, cellulis ala-

ribus aureis et ciliis binis peristomii inlerni diversum.

130. Hypnum laxum^ nova species.

Monoicum, laxe cæspitosum expansum, pallide flavescens,

parum nitens, Caulis angustus elongatus, irregulariter ranaosus,

ramis coinplanatis brevibus, laxe foliatis. Folia caulina distiche

patenlia, anguste ovato-lanceolala elongate attenuato-acuminata,

integerrima, enervia, cellulis alaribus paucis angulatis obiongis

pellucidis, cætcris linearibus elongatis utrinque acutis ; ramorum

folia magis complanata distiche imbricata exlrorsum flexuosa

humida strictiora, parum angusliora, nervo furcato vel obsoleto

parce a]

furcalo coioralo, vel striis paliidis longioribus notata , celluli

alaribus subvesiculosis hyalinis , cæleris anguste trapezoideis no

dulis spiendenlibus iriterruplis. Sela adscendens erecta vix semi

uncialis apice incrassata incurva. Theca parva obovata rubr

prius horizontalis, deoperculala oblique urceolaris varie flexs

adscendens vel nutans, evacuata pallida, operculo pallido con

vexo-conico breviler curvirostro; peristomii dentibus exter. brevi

bus lanceolatis acutis, modice Irabeculatis rubris diaphanis, Jine

interna plicata lutescens, cruribus an

brevioribus articulatis rubris erectis

ciliis solitariis subulatis hyalinis brevibus fugacibus interpositii

Calyplra angusta glabra palJida.

Sub Nr. 7197.

Hy]pno splendidulø Hornsch, primo visu æraulans, sed minu

complanatum, angustius, magis extenuato-raraosum, ramis laxio

ribus attenualis el operculo breviore.



131. Hypnum divaricatulum C. M. in schedulis.

Monoicum, dense cæspitosum ramosissimum hu

lutescens, rarais brevibus complanatis angustis, vi

nitentibus. Folia caulina concava densius imbricata, apice incur-

Tala, basi parce asymetrica ovato-lanceolata, apice attenuato fal-

calo-flexa, inlegerriraa, nervo brevi furcalo vel obsolete, cellulis

alaribus parvis anguiatis interdum fuscatis, cæteris linearibus

ulrinque acutis, pellucida; ramorum folia laxius imbricata disticha,

parce recurvata concava angnstiora, minus obliqua, margine erecto,

nervo obsoleto, caulinis in cæteris similia; perichætialia laxe

vaginantia ovato-lanceolata apice setaceo-acuminala. Androceura

minimum gemmiforme, foliis parvis convolutis breviter acuminatis

integerrimis enervibus, laxius reticulalis pellucidis. Seta semi-

uncialis adscendens lævis pallide rubens. Theca obovata incli-

nata, deoperculata sub ore contracta oblique urceoiaris, tandem

plusminusve nutans; opercuio conico oblique acuminato brevi

rostrato, perislomii dentibus exter. siccis incu

em. cruribus anguste carit

bus laxe trabeculatis subæquantibus, ciliis solitariis angustis

parce articulatis brevioribus concoloribus interpositis. Calyptra

pallida glabra.

Sub Nr. 5611.

Cum Hypno subsimpHci commutatum, sed majus, ramosius,

foliis longioribus acuminatis, perichælialibus brevius setaceo-

acuminatis, ihecaque deoperculata conslricta, nec patula campa-

nulata nutanle.

132. Hypnum suhsimplex Hedw. — Sub Nr. 7163 parce

Hypnum lamprophyllum, nova species,

icum, parvulum, dense cæspitosum in cortice adpres-



sum rufescente aurescens. Caulis ramosus, ramisque compla-

natis brevibus obtusis, interdum longioribus linearibus angustis.

Folia caulina brevia densiora, distiche imbricata, profunde con-

erecto integerrima, enervia; ramorura laxius imbricata plusminusve

recurvato-disticha , cellulis alaribus parvis rectangulis pellucidis,

cæteris linearibus slriatis lævibus chlorophylloso-conflalis, parce

rufescente diaphana
;

peiichætialia longiora, exteriora anguste

ovato-lanceolata palula, interiora majora basi late ovata vagi-

nantia erecla, longe attenuato-lanceolala selaceo-acuminata, apice

subdenliculala enervia, cellulis alaribus subrecfangulis noduloso-

chlorophylloso interruplis, cæteris parallelograinraicis, superiori-

bus elongatis aculis interslitiis chlorophyllosis, pellucida. Andro-

ceum parvum, foiiis convolutis ovatis acutis apice patulis intense

coloralis. Seta adscendens lævis pallida deraum rubens, apice

calloso-incrassala inclinala. Theca brevis obovata rubra horizon-

lalis, operculo flavescente pallido conico-acuminato recto
,

peri-

slomii dentibus exter. lanceolalis elongatis laxius trabeculalis

rubris, diaphanis, linea media notatis, subulalo-acuminatis , apice

lorulosis hyalinis, membrana interna tenera parce colorata bya-

lina, cruribus carinatis lanceolalis allenualis remote trabeculalis

subæquilongis erectis, ciliis solitariis brevibus setaceis fugacibus

inlerjectis. Calyplra glabra pallida.

Sub Nr. 6357 parce lectum.

Hypno gracillimo Hornsch. affine, sed robuslius, dense cæ-

spitosum rufescente aurescens, raraosius, foiiis densius imbri-

135. Hypnumaficulatum Hornsch. - Sub Nr. 7212; thei

deoperculata v



136. hypnum acrorhizon Hornsch. — Sub Nr. 7104, 7210,

7215.

137. Hypnum camptorhynchum Hpe. — Sub Nr. 7214 parce.

138. Hppnum simorhynchum Hpe. — Sub Nr. 7200.

139. Hypnum heterostachys, nova species.

Monoicum, vage reptans raniosum, viridi-pallescens, caulis

priraarii ramulis brevibus parce corapressis, accumbente-foliatis,

cuspidalis; folia concava anguste ovato-lanceolata acurainata,

cellulis dense linearibus, pallide lutesccnte diaphana ; caulis

secundarius ramis adscenlibus curvatis pinnalim ramosis, apice

radicantibus, ramulis brevibus compressis. Folia caulina remota

squarruloso-patula late cordalo-amplexicaulia concava, biplicata,

subito lanceolato-acuminata subdenticulala, nervis variabilibus

inæqualibus plusminusve elongatis , ceJluiis parallelogramraicis

noduiis splendentibus interruptis, lutescente diaphana, cellulis

alaribus paulo latioribus isolatis, inlense coloratis. Folia ramo-

rum laxe compressa ereclo-patenlia minora, ovato-lanceolata

acuta apice denticuiata, nervo furcalo inæquaii pallido, allero fere

ad medium folii producto, cellulis densioribus. Folia pericbæ-

longissime lanceolato-subulato-acuminata, parce apice denticuiata,

enervia , cellulis parallelogrammicis basi laxioribus, in subula

linearibus conDatis. Sela uncialis, vel paulo altior erecta rubra

glabra , apice inclinala. Theca oblique obovala brevicollis bori- •

zonlalis, demum nulans, rubens, annulala, annulo revolubili

rufescenle, deoperculata campanulato-patula , vetusta parura con-

stricta; operculo convexo crasso-conico acuminalo recto flaves-

cente. Peristomiuna magnum , dentibus exlerioribus erectis lan-

ceolatis dense Irabeculatis aureis, vel rufescentibus, linea verticali

obsoleta, selaceo acuminatis, apice torulosis pallidis; membrana

interna lutescens , cruribus carinatis piliforme acuminatis erectis
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suhæquantibus, ciliis Iribus brevibus palJidis inlcrpositis; calyplra

pallida glabra.

Sub Nr. 7150.

Folia perigonalia concava ovato-lanceolala acurainata parce

denlata, vel inlegerrima, enervia, diaphana, antheridia pauca

rubra paraphysibus hyalinis.

Ab Hypno macrodontio Hornsch. differt: Cauiibus dislachyis,

foliis omnibus minus dentatis (nec argute serratis), theca annu-

lala horizontali unicolore rubra (nec brunnea apice fusca), den-

tibus aureis vel rufescenlibus nec ferrugineis.

[Rhyncho-Bypnum.

1. Serrulata.]

140- Hypnum finitimum, nova species.

Monoicura, caulis elongalus anguslus complanalus, irregula-

riler ramosus, rufescentc splendens, iaxe foliatus. Folia caulina

undique imbricata patentia minora, subcordala acuminala denticulata,

nervo debili superne (•''/4) evanido, cellulis basilaribus angulatis

hyalinis, cæteris clongatis linearibus utrinque acutis flavescente

diaphana, foha ramorum distiche imbricata caviuscula, parce asy-

metrica ovato-lanceolata, plusminusve acuffiinata, acumine inter-

dum semilorto breviter aristata, parcius denliculata, nervo debili

supra medium evanido lutescente; cellulis elongalis utrinque

acutis, rufescente diaphana; perichælialia interiora late ovata

vaginantia longe lanceolato-acuminata integerrima enervia hyalina.

Seta semiuncialis adscendens gracilis, vix apice incrassata rubra

lævis. Theca parva dcoperculala ore patente urceolata, operculo

conico-subulato subrecto apice byalino thecara superante; peri-

slomii dentibus exter. brevibus lanceolatis incurvis fuscis, dense

trabeculatis, linea media obscura, apice attenuatis torulosis, inler.

cruribus carinatis angustis acuminalis Iaxe reticulatis apice toru-

losis flavescentibus, ciliis brevioribus angustis concoloribus arti-

culatis basi latiore pertusis.

Sub Nr. 7090 pauca specimina inlermixta.
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Ab /i. Sellowii Hornsch. simillimc

magis acuminatis, seta breviore, thc

oblongo-cylindrica æquali differt.

141. Hypnum pallidius, nova species.

Monoicum, minus, laxe cæspitosum, prostratum, pallens.

Caulis brevis fuscofibrillosus, irregulariter ramosus, ramis com-

planatis brevibus subsimplicibus laxe foliatis. Folia caulina re-

motiora ovalo-Ianceolata acuminata parce denliculata varie ner-

vosa, cellulis laxis linearibus utrinque acutis pellucida; ramorum

folia majora magis approximata complanata distiche patula, minus

pellucida, basi parce concava lale ovato-lanceolata acuminata,

interdum acumine semel torto setaceo-apiculata parce denliculata,

nervo pallide Jutescente superne (J'U) evanido; cellulis alaribus

paucis rectangulis quadratisque pellucidis, cæleris linearibus

utrinque acutis, pallide diaphana; perichætialia brevia erecto-pa-

tula vaginante concava late ovata abrupte lanceolato-acurainata

setaceo-apiculata, vel aristata, integerrlma, enervia ; cellulis laxis

subhexagonis, vel rectangulis, nodoso-interruptis subangulatis, in

acumine folil anguslioribus, diaphana. Vaginula ovata crassa.

I rostrata, rostro recurvo tbeca breviore;

peristomii dentibus extr. lanceolalis rubris subtililer densissime

trabeculatis, linea angusta verlicali obscura , apice laxius trabe-

culalis, longe altenuato-setaceis, apice torulosis hyalinis; mem-

brana interna lutcsccns producta , cruribus lanceolalis parum

brevioribus sctaceo-acuminatis apice pertusis, ciliis capillaribus

parce armalis inlerjectis.

Sub Nr. 7131 parce intermixlum.

A priore colore pallido cauleque latiore laxius folialo, foliis

magis acuminatis, seta longiore, theca raajore, operculo breviore

recurvo diversum.. Ab Hypno Besckeano C. M. colore pallido, foJiis

brevioribus minus dentatis el laxius reticulalis, theca majore

rubra, nec fuscala differt.
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142. IJypnum rivale, nova species.

Monoicura, plusrainusve vage radicans, pinnatim ramosum,

lulescens nitidum, ramis laxe complanatis, laxe folialis- Folia

distiche imbricata basi anguste cordata, latere parce reflexa ca-

viuscula, late ovato-lanceolata breviler acuminata, acumine semel

torto fere sursum serrulata, nervo lutescente superne (^M) eva-

nido; ccllulis alaribus paucis quadratis pellucidis, basilaribus

anguste rectangulis . cæleris utrinque acutis abbreviato-linearibus,

derise aggregalis subconflatis , lutescente diaphana; perichætialia

erecta Fatiora ovata vaginantia, subilo lanceolata acuminata, interiora

setaceo-cuspidata subintegerrima , enervia, laxius reticulata dia-

phana. Androceum parvum pallide lutescens convolutum, foliis

ovatis acuminatis, acumine torto, vel complic

enervibus, diaphanis. Sela uncialis demura intense rul

strumoso-incrassata. Theca oblonga, subhorizontalis, ri

perculala decurvata sub ore contracta patula, demuin

stomii dentibus ext. lanceoiatis elongatis sanguineis laxe trabecu-

latis, linea media angusta , apice setaceo -acuminatis torulosis

hyalinis; raembrana interna lutescens cruribus lanceoiatis setaceo-

acuminatis, ciliis lanceolato-subulatis brevioribus basi perlusis.

Calyptra glabra.

i\r. 7131 ititermixtum et >'r. 7219 deoperculatura.

Ob thecam oblongam, vel obconicam curvatam, hue Hypnum

megapotitanum fl. Brasiliæ revocandum, ab Uypno

cæteris prioribus certe differt.

143. Hypnum macrorrhynchum Hornsch. — Sub Nr.

141. Hypnum incurvum, nova species.

Monoicum, arcle cortici adnatum gracile breviter rami

planatum lulrescenie viride, ramis brevibus compressis si
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angustis, parce distiche folialis. Folia parva

,

ereclo distiche patentia, e basi parce conlracta

acuminala, margine erecto integerrima, enervia , cellulis alaribus

reclanguijs intermediis striatis aureis, cæferis dense linearibus

lævibus, lulescetite diaphana; perichætialia palUda, interiora lon-

gissima convoluta latiora, oblongo-Ianceolata longe aeuminata inte-

gerrima, enervia, cellulis parallelogrammicis, laxius reticulatn. Sela

rubra gracilis fere uncialis apice incrassata incurvata, cygnicollis.

Theca parva junior obconica rubra inclinata, operculo pallidiore

convexo conico-subulato subrecto, tbecam æquantc.

Sub Nr. 6349 parce i

145. Hypnum Loxense Hook. — Sub Nr. 7076, 7189.

146. Hypnum cæspitosum Sw. — Sub No. 5590, 5594,

5616, 6387, 6394, 6395, 7143, 7187-

147. Hypnum pyrrophyllum C. M., Leskea fulva fl. Brasil. —
Sub No. 6359, 6382.

148. Hypnum subsphærocarpum, nova species.

Monoicum, laxius cæspitosum, minus, vix unciale, basi niu-

coso-fuscatum, superne rufescenfe-aureo-splendens. Caulis exlerior

laxe pinnatim ramosus, ramis brevibus subsimplicibus plusminusve

curvalis. Folia erecto-patula laxe irabricata, e basi contracta pro-

funde concava obovalo-lanceolala aeuminata, margine ereclo inte-

gerrima subenervia, cellulis alaribus tribus vesicularibus, sequen-

l'busque lateralibus quadratis pellucidis, cæteris dense aggregatis,

abbreviato-linearibus, in acumine folii anguste ellipticis isolatis;

perichætialia exleriora breviora concava lanceolata, margine revo-

•ulo acuminala, integerrima, enervia, interiora latiora et majora

convoluta erecla lanceolata aeuminata, basi cellulis angulalis laxis

reliculata pellucida, cæteris lineari-elongatis diaphana. Seta ad-

scendens rubra glabra, fere uncialis. Theca brevicollis, turgide

obovata, adscendente horizonlalis, ruberrima, evacuata subsphærica

l'allidior nitida cingulo rubro ornata; operculo conipo-rostrato
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dense trabeculatis, linea media rubra, lanceolatis longe subuiato-

acuminatis, apice pallidis torulosis; membrana inlerna lutescens,

cruribus ereclis carinatis lanceolatis longe acuminalis subæquan-

tibus laxe trabeculatis, ciliis brevioribus hyalinis interpositis.

Calyptra angusta flavescens glabra.

Sub Nr. 5140.

Cum priore, H. pyrrophyllo^ facililer comrautatum, statura

minore et angusliore, foliis latioribus profunde concavis et Iheca

turgida differt.

[3. Leptorrhyncha, vel Rhaphidorrhyncha.']

149. Hypnum cyparissoides Hornsch. — Sub Nr. 7056, 7057,

7059.

150. Hypnum Glaziovii, nora species.

Monoicum, minus, procumbens, cortici adnatum, pinnatim

ramosum, plusrainusve lutescenle splendens; ramis brevibus ad-

uncis complanalis, distiche folialis. Foiia deorsiim flexuoso-fal-

cata, e basi contracta concava anguste ovatO'Ianceolala acuminata,

margine erecto, apice plus minusve denliculata enervia; celluiis

alaribus paucis rectangulis aureis, intermediis strialis concoioribus,

cæteris dense parallelogrammicis, diaphana; perichætialia erecta,

interiora oblongo-lanceolata elongata acuminata, versus apicera

serrulato-dentala, enervia, pallide diaphana. Vaginuia intense

aurea. Seta semiunciaiis vel brevior, rubra adscendens lævis,

apice calioso-incrassala inclinata. Theca parva anguste obconica

inclinata, deoperculata sub ore constricta ruberrima turgida; oper-

culo pallidiore subulato thecam superanle; peristomii denlibus

exterioribus Janceolatis dense trabeculatis, linea media notatis,

apice incurvis, inlernis cruribus longissimis angustis prominenlibus

ciliis brevibus solitarlis interpositis. Calyptra glabra.

Sub Nr. 5136, 6051, 7144, 7145, 7209, 7213, 7216.

Ab Hypno Otfersii Hornsch. differt foliis brevioribus acu-



Ab H. Schlimmii C. M. caii

oribus evidenler denliculatis,

pericbætialibus latioribus serrul

Observatio. Hypnum Olfer

canaliculato- contracto, integerrii

151. Hypnum muricolum CM. — Sub Nr. 5606, 5671.

152. Hypnum steUatifolium^ nosa species.

rupte fibriUoso-radicans,

pinnatira ramosus, ramis brevibus approximalis attenualis. Folia

caulina approximata, basi concava accurabentia apice reflexa cordata

lanceolato-acuminata selacea, latere convexo biplicata inlegerrima,

nervo lutescente carinato in acumine evanescente, cellulis parvis sub-

quadralis, alaribus paucis longioribus, subpellucida; raraea miriora

concava ovato-lanceolata breviter acuminata, ubique stellalo-palula

inlegerrima, nervo apice evanido; cellulis plus rainusve chloro-

phyllosis subquadratis, superiore latere acutis pellucidis, dorso parve

papillosa; folia perichælialia exteriora caulinis similia pateiilia,

intcriora erecta ovato-lanceolata, nervo percursa aristata, flexuosa,

subintegerrima, cellulis basilaribus subparallelogrammicis pellucidis,

cæleris densioribus chiorophyllosis abbreviato- linearibus lævibus

subopacis. Seta brevis vix uncialis glabra erecta. Theca horizontalis

oblonga, operculo crasso convexo-conico prominulo recto apiculato,

quartara partern Ihecæ metiente, perslomium parvum; dentihus

exter. brevibus lanceolatrs trabeculalis, linea verlicali nulla, lule-

scentibus, inter. membrana pallida, cruribus carinatis ciliis parvis.

Calyptra straminea glabra.

Sub Nr. 7297 parce c. fructibus.

Ab Bypno muriculo C. M. differt: colore rubiginoso, foliis stel-

lalo-patentibus, pericbætialibus arislatis, theca symelrica horizonlali,

operculo crassiore prominente.



Amphocarpi.

1. Gamophylleæ.

153. Connmitrium rubiginosum^ nova species.

MoTioicum, minus (3—4'") subsimplex vel e ventre parce

decurvato-falcatus, huraidus adscendens planiusculus, fructifer

7—8 jugis folialus. Folia inferiora remota, superiora contigua

disticha , latere interno semimarginata , oblongo-lanceolata, inle-

gerriraa, nervo pallido diaphano percursa, apiculala, cellulis

minimis subpapillatis dense aggregatis rotundatis, subobscura,

tegumento latere hiante supra medium folii producto, apice acuto.

Seta refracto-adscendens pallida apicalis, cauli æquans. Theca

parvula anguste obovata erecta, deoperculata sub ore parce coarc-

tata, operculo conico-subulato recto Ihecam subæquante, peri-

stomii dentibns lanceolalo-subulatis profunde bifidis opacis toru-

losis. Calyptra conico-tubulosa basi parce crenulata integra.

Nr. 7299.

Conomitrio intromarginato affine, colore rubiginoso, foliis apicu-

latis integerrimis, Iheca obovata parva nec oblongo-cylindrica differt.

154. Conomitrium Glaziovii, nova species.

Monoicum, gregarium, rufescenle lutescens, e basi fibrillosa

fasciculatura, vel e ventre laterali ramosum, siccum falcato-deflexum,

huraidum explanatum decurvura. Caulis primarius rectus adscen-

dens, lateralis fructifer decurvato-flabellatus basi atlenuatus,

versus apicem foliis longioribus, lalior. Folia imroarginala, infe-

riora remota ovata acuta, tegumento aperto carinata , superiora

plus minusve conferta oblongo-lanceolata, nervo iutescente apicu-

lala, in aliis evanido, floralia bina conniventia, cellulis punctatis

miuimis chlorophyitoso - papillatis, margine submuriculata parce

diaphana; tegumenla ovato-lanceolata supra medium folii protracta,

in foliis inferioribus breviora acuta. parcius adnata fere libera.

Seta apicalis adscendens, Irilinearis flavescens. Theca parva

erecta ovata adscendens, deoperculata sub ore parce conslricta
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fere urceolata rubra, operculo umbonato

breviore; peristomii dentibus siccis reflexo-incurvis lanceolatis

opacis usque ad medium bifidis, laciniis subulatis torulosis. Ca-

lyptra conico-tubulosa pallida basi integra.

Sub No. 5609, varietas minor sub 7194.

A præcedenle differt foliis longioribus magis papillatis, et co-

lore, Iheca majore longius pedicellata, margine foliorum submuri-

A Conomitrio radicante differt: foliis longioribus et tegu-

mentis longioribus, seta longiore et Iheca ovata, nec anguste cy-

3. Hypophylleæ.

155. Helicophyllum torquatum Brid. — Sub Nr. 6402, 7072,

7174.

156. Hypopterygium monoicum^ nova species.

Monoicum; surculus gracilis lunge repens fibrillosus; fruns

brevius stipilata subovata viridissima, disliche ramosa, ramis

planiusculis ereclo-patenlibus subdistiche foliatis. Folia caulina

inferiora anguste limbata subinlegerriraa brevius coslala, superiora

evidenler albo-limbata, oblique late ovata asymelrica breviter acu-

minata, versus apicem dentato-serrata, nervo pallido supra medium

evanido, cellulis ellipticis acutis minoribus, chlorophylloso-incras-

sato-circumdatis, peJlucidis; stipularia cordata acuminata parcius

limbata, vixdentåta; perichætialia acuminata viridia, minus chloro-

pbyllosa, laxius reticulata, integerrima, enervia; perigonalia ovata

concava acuta, antheridiis majoribus clavatis inclusis. Seta ruber-

rima erecla apice inclinala. Theca junior horizontalis pyriformc

obovata, operculo convexo-conico roslrato pallidiore Iheca breviore.

Calyptra cucullala glabra.

Sub Nr. 7198 parce intermixtum.

Ab //. incrassato-Umbato C. M. differt: surculo graciliore

parce Obrilioso, fronde magis ovata viridissima, subito humore

explanata, foliis magis chlorophyllosis, perichælialibus anguslio-



ribus chiorophyllosis, theca longicoili, operculo breviore et sexu

157. Hypopterygium incrassato-Umbatum C. M. — Sub Nr,

7198 coramixtum.

158. RhacopUum tomentosum Brid. — Sub Nr. 5628, 6380,

7160, 7168, 7201.

BJankenburg, ultioio Novbr. 1874.



Videnskabelige Meddeleiser
fra

den naturhistoriske Forening i fijobenhavn.

1874. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nf. 12 16.

Notitser til Grenlands Ornithologi

Universitetets zoologiske Museum har for nylig lilkjobt sig nogle

Fugleskind, som Hr. Distriktslæge Pfaff i dette Efteraar har

medbragt fra Nord-Gronland. Der findes iblandt dem baade

flere i Groniand sjeldnere Fugle, om hvis Udbredning og Fore-

komst enhver yderligere Oplysning er onskelig, og tillige et Par

Arter, som ikke vides tidligere at være iagttagne i dette Polar-

Land. Jeg skal derfor gjore disse Fugle til Gjensland for en

kort Meddelelse og forst omtale de for Groniand nye Arter.

1. TriBga niBtttilla, VieiU.

Der foreligger et enkelt Exemplar i fuld Sommerdragt, som

er skudt 1867 om Foraaret paa den store Halvo Noursoak ved

Niakornæt ikke langt fra Indlobet til Omenak-Fjorden. Det er

et maadeligt Skind, som ikke kan udstoppes; men det er dog

ikke slettere, end at det jo lader sig bestemme med fuld Sik-

kerhed, og det stemmer nojagtigt overens med et andet Exem-

plar af denne lille Ryle-Art i Museets Samling fra Omegnen af

Caracas i Sydamerika. Arten er udbredt over en meget stor Del

af Amerika, Syd paa i det Mindste til Babia og Central-Brasilien,

men rimeligvis helt ned til Paraguay. Audubon anforer den



som ynglende i Labrador og Pelslandene, og Coues har selv

truffet den ynglende i den sydlige Del af det forstnævnte Land

langs Belle-Isles-Strædet, hvorfra den endnu ikke var trukken

bort den 1ste Septem{)er, da han forlod Landet. Men selv dens

Ynglepladse ved Belle-Isles-Strædet ligge endnu stedse 18 Brede-

grader Syd for det Sled, hvor den er bleven skudt i Gronland,

og der er neppe Grund til at betragte den som mere end en

aldeles tilfældig Gjæst i dette sidste Land.

2. Fulix affinb (Eyt.).

Der haves af denne Ande-Art baade en Han og en Hun,

begge udfarvede, gamle Fugle og begge skudte samtidigt i Juni 1872

paa den lille O Innusulik, som ligger ligeoverfor Udliggersledel

Rangutsiak 10 Mil S, S. V. for Kolonien Egedesminde. Baade

Aarstiden, paa hvilken disse Fugle ere skudte, og den Omstæn-

dighed, at der fandtes et Par, gjore det ret rimeligt, at de vilde

have ynglet i Gronland, hvis de havde faaet Lov at leve, saa al

de maaske kunne betragtes som noget Mere end blot forvildede

Fugle. Der er neppe Noget i denne Dykands ovrige Udbred-

ning, som er til Hinder for en saadan Formodning; thi skjiindt

den er udbredt over næsten hele Nordamerika og om Vinteren

soger helt ned til Mexico, Centralamerika og Vestindien^), yngler

den dog kun langt Nord paa i denne Verdensdel.

Af de ovrige Fugle, som Hr. Pfaff overlod Museet, skal

jeg særligt nævne de folgende.

(i «the Ibis«, Vol I, 1859) er FuUgula ajfinis kun spoigsmaalsvis an-

fort som en der forekommende Fugl paa Grund af, at den ikke er

bleven skudt af Forfatterne, men kun en enkelt Gang seet af den Ene

af dem i saa stor Afstand, at han ikke med SikkcrJied kunde afgjore

hvad And det var. Museet har senere ved Hr. Justitsraad Riises Vel-

villie modtagit en gammel Han fra den næriiggende spanske O Vieques,

der er derfor al Rimelighed for, at den ogsaa forekommer paa St.

Croix. og al Hr. E. Newton har bedomt den paa Afstand sete Fugl

rigtigt.



Et Exemplar skudt i 1869 paa de saakaldte «gronne Ejlæn-

der» i Discobugten paa omtrent 63°50' N. B. Denne Ugle er

ikke blot en sjelden Fugl i Grenland, som kun synes at vise

sig i Ny og Næ; men den er desuden hidtil kun iagttaget i

Syd-Gronland, navnlig ved Julianehaab, Fiskernæsset og Sukker-

toppen; Holboll siger udtrykkelig, at han aldrig har faaet

den fra noget Sted Nord for 65''30' (Sukkertoppens omtrentlige

Brede). Pet har derfor nogen Interesse at erfare, at den nu

Denne Brokfugl var allerede optaget blandt de gronlandske

Fugle i "Fauna gronlandica<> og den vedblev at beholde sin

Plads i alle de forskjellige eflerfolgende Arbeider om Gronlands

Fuglefauna, indtil Ch, Bonaparte ved Undersogelsen af de

Fugle, som hans Fætter Prinds Napoleon havde hjembragt fra

sin Rejse til Island og Griinland, kom til det Resultat, at denne

den amerikanske Charadrius virginicus (»landis qu'au Greenland,

c'est l'espece américaine qui regne a elle seule« , Cpl. rend.,

T. XLin, seances de 27 Oct. Æ 3 Novbr. 1856). Gjort op-

mærksom herved eftersaa jeg de Exemplarer af Brokfugle, som

vort Museum i Tidens Lob har faaet fra Gronland, og hvoriblandt

pluvialisi y og da de uden Undtagelse viste sig, ligesom Bona-

partes Exemplarer, at være den ainerikanskc Charadrius virgi-

nkug med graa Axillarljær, sluttede jeg mig til hans Mening og

oplog derfor denne sidstnævnte Art i Stedet for Charadrius apri'

Marius i den Fortegnelse over Gronlands Fugle, som jeg i 1861

offentliggjorde i Iredie Bind af Tidsskriftet »the Ibis«.

Efter den Tid er det imidlertid blevet sagt, al det til Dels

forholdt sig anderledes. I deres store Værk »the Birds of Eu-



og Dresser sig

som skal gaa ud

apricarius yngler

i Ost-Gronland. Desværre siges der ikke, hvad der har bragt

Dr. Finsch paa denne Tro, og man fristes rigtignok til at for-

mode en eller anden Misforstaaelse, eftersom der slet Intet findes

derom i det store Værk om den anden tydske Polar-Expedition,

som er udkommet efter det ovenfor citerede Hefte af »Ihe Birds

of Europe», og i hvilket netop Finsch selv har skrevet det

ornilhologiske Afsnit, medens Professor A. Newton har bear-

bejdet de hjembragte Æg*). Hvorledes det imidlertid end

maatte forholde sig hermed-), saa mener jeg tydeligt at erindre

har været mig muligt at finde igjen, men som gik ud paa, al

Meddeleren havde faaet den europæiske Brokfugl tilsendt fra

Gronland, og at derfor begge Arter, Ch. apricarius saavelsom

Ch. virginicus^ forekomme i dette Land. Selv har jeg imidlertid

hidtil ikke kunnet skaffe mig noget Bevis for Rigtigheden heraf,

og det har derfor interesseret mig meget endelig blandt de af

Hr. Pfaff medbragte Fugle at finde et Exemplar af Charadrius

apricarius i Sommerdragt, skudt i Foraaret 1871 ved Sakak paa

Sydsiden af Noursoak-Halvoen. Men skjondt Forekomsten af

denne Art saaledes er sat udenfor al Tvivl, synes de forelig-

gende Kjendsgjerninger dog rigtignok at tyde paa, at den er

meget sjeldnere i Gronland

i
iNetop som jeg læser Correctur paa disse Bemærkninger, modtager jeg

Han siger der udtrykkelig, at' 'Charadrius virginianm, L.. (= C. vir-

ginicus) er den eneste der forekommende Art, og tilfojer Intet om en

anden Arts Forekomst i Ost-Gronland. Herved bestyrkes end yderligere

D'Hrr. Sharpes og Dressers

e fra deres Side.



3. Squatarola helTctlca (Lin.).

En Fugl i Sommerdragt, skudt 1868 om Foraaret ved Karsok,

el Udliggersted paa Nordsiden af Halvoen Noursoak, beliggende

paa omtrent 70° 45' Br.

I sin i 1840 skrevne Afhandling om Gronlands Fugle siger

Holboll, at Slrandbrokfuglen forekommer ham at være en Fugl,

som er i Tiltagen i Gronland , og han holder den for at være

hyppigere der end den egentlige Brokfugl. Saavidt man tor

domme fra de talrige Sendinger af Fugle, som i Aarenes Lob

ere sendte til Museet og Andre her i'^Byen, synes imidlertid

Erfaringen at tale mod Holboll i dette Punkt; thi Museet har

i de sidste 40 til 50 Aar kun modtaget tre Exemplarer af Strand-

brokfuglen , den i Aar erholdte Fugl iberegnet; et fjerde Exem-

plar har Hr. Apotheker A. Benzon faaet, som man ser af en

Angivelse i Sharpes og Dressers «Birds of Europe« (Part

VI, Aug. 1871). Derimod er Brokfuglen, af hvilken Holboll

siger kun at have set tre Exemplarer i Lobet af 18 Aar, oftere

nedsendt fra Gronland. Museet har modtaget 6 Exemplarer,

jeg har desuden set nogle flere, som vare sendte herned i

andre Sendinger, og endelig bragte Prinds Napoleons Expedition

til Gronland ogsaa nogle hjem med sig. Jeg er derfor roegei

tilbojelig til al tro, at Slrandbrokfuglen er den sjeldneste af de

to Fugle, og at den overhovedet kun forekommer i yderst ringe

Tal i Gronland.

1 (Sab.).

Af denne yderst sjeldne Maage har Hr. Pfaff hjembragt lo

Stykker, begge gamle udfarvede Fugle og begge skudte i 1869,

den ene paa de saakaldte «Gr6n»e Ejlænder« i Discobuglen,

den anden i Jakobshavns Distrikt i den nordre Arm af Fjorden

Tessiursak.

Der er saaledes nu i AU sendt 4 Exemplarer af denne

Maageart fra Gronland, foruden del, som Holboll ifolge en



184

vistnok troværdig Beretning i sin Tid besad. Af de ovennæv

fire Exemplarer, som alle tilhore Museet, er det ene sku(

Syd-GronJand ved Sukkertoppen, de ovrige i Christianshaabs-

Jakobshavns-Distrikter, og alle i Lobef af syv ti! otie Aar.

I de Aar, som ere forlobne, siden jeg offentliggjorde den

ovenfor omtalte lille Afhandling i «Ibis.>, er Antallet af de i

Gronland iagttagne Fugle blevet foroget ikke saa ganske lidt.

Men Underretningen om denne Tilvæxt findes spredt paa for-

skjellige Steder, og de4 er forbundet med nogen Ulejlighed og

Tidspilde at opsoge den; jeg skal derfor til Slutning her give

en samlet Oversigt over de efter 1861 tilkomne Fuglearter.

I den i 1861 meddelte Lisle optog jeg i Alt 118 Arter,

hvoriblandt der dog var nogle, som Museet aldrig havde mod-

taget fra Gronland, men som jeg anforte efter Andres Angivelser.

Af disse 118 Arter roaa imidlertid lo atter udgaa af Listen. Den

ene af dem, Holbolls Larus (Pagophila) brachytarsus, var kun

anforl sporgsmaalsvis som en meget tvivlsom Art, hvilken jeg ikke

turde rent forkaste, men som trængte til yderligere Stadfæstelse,

forend den kunde anses for vel begrundet. Det er imidlertid

saa langt fra, at den efter den Tid har kunnet skaffe sig nogen

Anerkjendelse, at tværtimod det Modsatte har været Tilfældet.

Ho I bol I havde,, da han beskrev den'), udtrykkelig fremhævet,

at han kun havde havt i Alt tre Stykker, at disse allerede den

Gang forlængst alle vare gaaede tabt, og at det senere ikke var

lykkedes ham atter at faa noget Exemplar; jeg yttrede derfor

ogsaa den Gang stærk Tvivl om, at nogen Samling besad et

authentisk Exemplar af denne saakaldte nye Art. Heri synes det

dog, at jeg tog feil ; thi i Sch lege! s «Museum d'histoire naturelle

des Pays Bas» har jeg senere til min Forundring læst, at der i
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directe fra Hol b 611 selv'). Da man jo vel neppe tor tillade

sig at tro, at Angivelsen beror paa en Fejltagelse, maa Hol-

boll altsaa i sine sidste Leveaar atter have faaet et Exemplar;

men Artens Berettigelse vinder Intet ved denne Oplysning; thi

Schlegel henforer, uden at offre saa Meget som el eneste Ord

paa Sagen, dette typiske Exemplar til den sædvanlige Pagophila

eburnea. Ogsaa Dr. Malmgren og min Ven, Professor A-

Newton have ubetinget erklæret Hol bo 11 s Art for uholdbar-),

og da jeg endelig selv siden 1861 har seet ikke faa flere Exem-

plarer af Pagophila eburnea fra Gronland og derved havt Leiligbed

lil yderligere at overbevise mig om, al denne Art med Hensyn

til Næbets Storrelse og Fodrodens og Vingens Længde frembyder

ikke ubetydelige Variationer, mellem hvilke der aldeles ikke kan

ovennævnte Ornithologers Mening og stryge Pagophila brachytarsa

som en egen Art.

Den anden Fugl, der maa gaa ud, er Fratercula glacialis,

Leach, som jeg optog efter Cassin^). Denne Art var den Gang

til Dels mindre vel kjendt; Audubon'') og Gould^) forvexlede

den med Fr. corniculata; Cassin selv mente, at den muligvis

ikke var andet end den unge Fugl af den sidstnævnte Art,

Bonaparte") holdt den ligeledes for en tvivlsom Art. Det

Indtryk, jeg den Gang havde modtaget, var, at den maalte være

mere forskjellig fra Fratercula arclica^ end den i Virkeligheden

er, og jeg troede derfor ikke, at Cassin med sin Fr. gtacialis

kunde have ment den mig vel bekjendte, almindelige gronlandske

Lunde. Siden den Tid er der imidlertid fremkommet nye Op-

M I.c. 4">e Livrais. Lari. Leiden, 1863. S. 7.

=
) Ofvers. af K. Vet. Akad. Forh. f. 1864. Nr.8, S.38S, og -The Ibis- f.
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lysninger om Leach's Fr. glacialis, og der er givet en for-

træffelig Afbildning af den*); jeg nærer nu ingen Tvivl om, at

den sædvanlige i Gronland forekommende Form af Lunden netop

er Leach's Fugl og den, som Cassin har havt for Oje. Om

nu denne Fratercula glacialis virkelig har Krav paa at opstilles

som en særegen, fra Fratercula arctica forskjellig Art, derom ere

Ornithologeme, som bekjendt, uenige. Af min Meddelelse i

«The Ibis« ses det, at jeg den Gang ansaa den gronlandske

Lunde for samme Art som den nordeuropæiske og færoiske.

Dette er endnu stedse min Mening, og jeg deler den med

Schlegel^), Malmgren«) og Blasius^), der ligesaa lidt som

jeg kunne anerkjende Fratercula glacialis som en vel begrundet

Art. Jeg indroramer imidlertid gjerne, at delte er et af de

Sporgsmaal , hvorom der vanskelig vil opnaaes fuld Enighed;

men det, som det her forst og fremmest kommer an paa,

er heller ikke just, hvad den gronlandske Lunde snarest bor

hedde, arctica eller glacialis^ men om der regelmæssigt fore-

kommer én eller to Former (Arter eller Varieteter) af Lunden i

Gronland, og herpaa maa Svaret ubetinget lyde: kun én.

I Fortegnelsen i «The lbis» er der endnu en tredje Fugl

hvis Adkomst til at gjælde for en egen Art maaske kan bestrides,

og som jeg ikke selv havde set, nemlig Larus chalcopterus. Da

jeg imidlertid ligesaa lidt senere har kunnet skafTe mig denne

Maage, anser jeg det for rigtigst forelobig at lade den beholde

sin Plads, og Antallet af de indtil 1861 i Gronland trufne Fugle

bliver saaledes i Alt 116. Til disse er der i Lobet af de paa-

folgende Aar kommet folgende Arter:

1. Turdus migratorius, L., se: «Vid. Medd. f. d. Nat. For.«

f. 1865, Kbhvn. 1866, S. 241.

») .The Ibis. f. 1865, PI. VI.

') Mus. d-hist. natur, des Pays Bas. 9me Liv

») Ofvers. af :K. Vet. Akad. Forh. f, 1864, Ni-.8, S. 409-411.

*) Nauuiann , Naturg. d. V6g. Deulschl., 131 Bd., 1860, S. 314.



187

2. Ægiothus rostratus, Coues, se: «Proc. Acad. N. Se. of

Philad.. f. 1861, Monograph of Ihe Genus Ægiothus, S. 378.

En regelmæssig i Gronland forekommende Fugl, opstillet

af Coues paa Exenaplarer, som tillige med en Del flere

Ægiothus-Former vare udlaante fra vort Museum til «Smith-

sonian Institution » til Afbenyttelse ved Udarbejdelsen af den

ovenfor citerede Monographi. Som bekjendt er Sporgs-

maalet om de forskjellige, lidt efter lidt opstillede Ægiothus-

Arters Berettigelse et meget omtvistet, og selv den her

nævnte Art tor maaske neppe anses for ganske sikker.

3. Chcetura pelasgia (L.), se: eVid. Medd. f. d. nat. For.« f.

1865, Kbhvn. 1866, S. 241.

4. Pandion haliæius (L.), se: «Vid. Medd. f. d. nat. For.n f.

1872, Kbhvn. 1872—73, S. 132.

o. Botahrus minor (Gro.), se: sammesteds, S. 133.

6. Tringa minutilla, Vieill.

7. Charadrius apricarius^ L.

8. Procellaria pelagica, L., se: «Mus. d'hist. nat. d. Pays Bays .i,

4 Livr., 1863, Procellariae, S. 7.

Museet i Leiden besidder et Exemplar fra Gronland, mod-

taget direkte fra Hol bo II; da denne ikke har optaget denne

Stormsvale i sin egen Afhandling om Grenlands Fugle, maa

dette Arbejde. Det herværende Museum har hidtil ikke faaet

denne Art fra Gronland.

9. Æstrelata hulweri^ Jard., se: sammesteds, S. 9.

Schlegel angiver at have faaet et Exemplar fra Gron-

land gjennem de herrnhutiske Brodre. Desværre siges der

hverken, hvornaar eller hvor i Gronland Fuglen er skudt.

10. Puffinus kuhlii, Boje, sammesteds S. 24.

Museet i Leiden har i 1863 fra Hr. Mose hier erholdt

et Exemplar, som skal være fra Gronland. Nærmere Op-

lysninger foreligge ligesaa lidt i dette som i forrige Til-

fælde. Men hvor beklagelig denne Mangel end er, kan den
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dog ikke berettige til at forkaste Angivelserne; jeg giver

derfor begge disse Stormfugle Plads her; imidlertid lian der

forslaaede til Groniands Kyster.

11. Branta canadensis (L.), se: <.Vid. Medd. f. d. nat. For.» f.

1864, Kbhvn. 1865, S. 246.

Det eneste Exemplar af denne Gaas, som Museet har

faael fra Gronland, staar, hvad Slorrelsen angaar, midt

imellem et stort Exemplar af Kanada-Gaasen, som har levet

i den herværende Zoologiske Have, og en Branta hut-

chinsii^ som Museet har modtaget fra »Smithsonian Institu-

tion«; denne sidstnævnte Arts Berettigelse forekommer mig

derfor meget tvivlsom.

12. Fulix affinis, Eyt.

for Resten forlængst har været bekjendt som en for Gronland

ejendommelig Form, men hvis Berettigelse til at gjælde for en

egen Art ikke har været og maaske heller ikke endnu er almin-

delig anerkjendt, og som derfor heller ikke har været oplaget

som saadan i mine tidligere Fortegnelser; jeg mener Schlegels

Falco gyrfako gronlandicus^ hvilken Sharpe i den nyeste Tid

paa ny har opstillet og skarpere charakteriseret som en særegen

Art under Navn af Falco holbolli^). Tælles denne med, bliver

altsaa det hele Antal af gronlandske Fugle 129; men af disse

ere rigtignok omtrent de tredsindstyve vildfarende Fugle eller

sjeldne, mere eller mindre tilfældige Gjæster. Trods den ikke

store Afstand mellem begge Lande viser der sig i delte Punkt

en meget betydelig Forskjel mellem Groniands og Islands Fugle-

fauna , som jo ganske vist har sin naturlige Grund i de geogra-

phiske Forhold, men som derfor ikke er mindre værd at lægge

I the British Museum,
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nær saa mange Fuglearter

de islandske Fugle over-

r der tieppe flere end i3,

altsaa kun omtrent en Ottendedel, aldeles tilfældige Gjæster;

betragter man alter disse vejrslagne, forvildede Fugle lidt nær-

mere, finder man kun en eneste ægte amerikansk Form, Nutne-

nius hudsoracusj blandt dem. Del meilemliggende Gronland

standser og optager saa godt som alle de vildfarende ameri-

kanske Fugle paa disse Bredder, og trods den meget storre Af-

stand modtager Irland og Helgoland langt flere tilfældige Besog

af nordamerikanske Fugle end Island.

1 «Fauna groenlandica« optog Fabricius i Alt 54 Aner,

som imidlertid af forskjellige Grunde maa indskrænkes til 48.

Ved Hjælp af min Faders Bidrag til Grenlands Ornilhologi og

de rige Sendinger, som Museet i hans Tid modtog, og hvoraf

en ikke ringe Del skyldtes Hol bo II, kunde denne Sidstnævnte

i sit lidt nævnte Arbejde om Gronlands Fugle (1840—1843) op-

regne i Alt 85 i Gronland iagttagne Arter-). Tilvæxten siden

den Tid belober sig altsaa til ikke færre end 44 Arter,

og blandt disse er der blot 10, som ikke ere indsendte til det

herværende Museum, men som jeg kun kan anfore efter forskjel-

lige fremmede Kilder.

1 Da Ortiithologerne med Hensyn til enkelte af de i Island iagttagfi

Antallet, eftersom man folger den ene eller den anden Anskuelse, vexl

mellem 98 og 100.

I Han optæller egentlig 88, men 3 af dem, -Aquila oasljraga' ,
%^ari

bTachytari,u8' og 'Vn



Ichthyqgraphiske Bidrag.

Dr. Chr. Lutken.

II. Nye eller mindre vel kjendte Malleformer

fra forskjellige Verdensdele.

8. Ageneiosus pardalis Ltk.

Det foreliggende Exemplar, skjænket af Dr. Caron de Villars

i Caraccas*), er 19 Tommer langt fra Snudespidsen lii Spid-

serne af den dybt kloftede Halefinnes Flige; heraf udgjor Hove-

dets Længde, maalt fra Snudespidsen til Enden af Gjællelaags-

fligen, noget over en Fjerdedel. Legemets storste Hojde. over

Brystfinnerne, er noget over Halvdelen af Hovedets Længde,

maalt paa den angivne Maade, men kun det halve af denne,

naar Maalet tages fra Snudespidsen til Ryglinnepigslraalens Ud-

spring, hvilken Hovedets fulde Længde er netop en Tredjedel af

Fiskens hele Længde fra Snudespidsen til det Punkt, hvor Hale-

B Stotteslraaler blive kjendelige. Hovedel

samme zoologiske Provinds, sendte M

en lille Bhamdia, som jeg for Tiden ikke kan skjelne fra B. Scba,

Unger af en Pseudopimelodua og eii lille Callickthys- (Corydoras-) Art.
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er fladt og bredt — maalt mellem begge Mundvinkler eller

mellem begge Forgjællelaagshjorner er dets Brede netop lig med

Legemets for nævnte storste Hojde — og overtruliket med en

blod Hud, gjennem hvilken dog Nakkens og Issens Skulptur,

bestaaende af fine og skarpe Længdelinier og mellemliggende

Furer, kommer til Syne paa en smal Strækning, der begynder

ved Udsnittet for Rygfinnens Pigstraale og laber sig paa begge

Sider af den lange Pandegrube, som indtager omtrent en Tredje-

del af Hovedets Længde. Ojnene have den hos Ageneioserne

sædvanlige ejendommelige Beliggenhed, dækkede af Huden, i

Hovedets Sidekanter, mellem Mundvinklerne og Forgjællelaags-

hjornerne, omtrent lige langt fra begge Hovedets Endepunkter,

Snudespidsen og Enden af Gjællelaagsfiigen. Overkjæbens Skjæg-

De brede Kjæver ere udstyrede med et bredt Bælte af Karte-

tænder; Overmundens Tandbælle er midt paa dobbelt saa bredt

som paa Siderne, forst tæt ved Mundvinklerne afsmalner det

spidst. Gjællcspalteme ere store, men dog som hos Slægtens

andre Arter adskilte ved el Stykke, hvor Gjællehuden flyder sam-

men med Strubehuden. Brystfinnerne sidde lige foran Rygfinnen

(saaledes at Indledningen af hines sidste og dennes forste Straale

falder i samme lodrette Linie) og naa halvt hen til Bugfinnerne,

— disse ikke helt hen til Gatfinnen; denne er ikke saa lang

som Hovedet, og Hudfinnen sidder et godt Stykke foran dens

Slutning. Brystfinnernes Pigstraaler ere lidt kortere end Ryg-

finnens, men tydeligt lakkede i deres Bagrands ydre Del, hvor-

imod Rygfinnens Pigstraale kun er utydeligt knudret saa vel forpaa

som bagpaa; dens Længde er ikke det halve af Hovedets (til

Gjællespalten). Hovedet, Ryggen og Sidernes ovre Del, Ryg- og

HaleGnnen ere prydede med smaa runde sorte Pletter — mindst

paa Hovedet — som hist og her vise Tilbojelighed lil at lobe

sammen til Linier, hvoraf der navnlig dannes en langs hen ad

Kroppens Sider paa Grænsen mellem den morkere plettede og

den lysere Del. Sidelinien er ulydelig; derimod ses en lille
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retlede Skulderbladsforlængelse. Finnernes Straaletal er:

D: 1.6; P: l.<3; V: 1.6; A: 38 (4.34).

Diagnosen kan vel affattes saaledes:

Capitis longitudo quartam partern longitudinU todus {usque ad

apices pitmæ caudalis profunde furcatæ) pauUo superat; corporis

altitudo latitudincm capitis depressi æquat. Filamenta maxillaria

hrevissima. Radius primus pinnæ dorsalis et pectoralium rigidus,

pecloralis posiice serralus. Apices pinnarum pectoralium a ventrali-

bus longe distant; ventrales analem haud attingunt. Porus axil-

laris minutus adest. Caput, dorsum^ pinna dorsalis et caudalis

nigro-maculatæ. Numeri rarfjprum; D: 1.6; P: i.13; Y: iS;

A: 38 {4.34}. Long. 19 unciæ. Hab. in Venezuela.

Den Bemærkning turde endnu linde Plads, at der i og for

sig er storre Sandsynlighed for, at Silurus militaris Bloch fra

Surinam og Ageneiosus militaris Val. fra La Platafloden ville vise

sig at være forskjeliige Arter, end for det modsatte. En umid-

delbar Sammenligning vides ikke at have fundet Sted. Som en

Analogi, der kunde stotte denne allerede af Valenciennes

antydede Formodning, henvises til hvad nedenfor angivet om den

nordlige og den sydlige Pseudariodes j som man ligeledes har

forenet uden at nogen umiddelbar Sammenligning er gaaet

Inden jeg beskriver den nye Art, som jeg har tildelt det

ovenanfiirte Navn, maa jeg for det ftirste bemærke, at jeg fore-

trækker Benævnelsen Pseudariodes for Piramutana^ under hvilken

sidste Benævnelse dens nærmeste Slægtninge opfores af GQnther.

Jeg kan nemlig ikke anse det for sandsynligt, at de to Blee-

kerske Slægter Pseudanodes og Piramuiana falde sammen. Dr.

Gunther har ikke selv kjendt nogen af dem af Autopsi; hans

Kundskabskilde maa for Piramuiana piramutas Vedkommende
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være den samme som min, nemlig Prof. Kners Beskrivelse

(•'Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wlssensch.«, Bd. XXVI, S. 382

—83). Det hedder her, at Tandbæltet paa Plov- og Gane-

benene er flaarlig vedligeholdt paa de torre Exemplarer i Wiener-

Museet, men at for saa vidt det er synligt paa Ganebenene, synes

det at forholde sig som hos Piratinga golialh^ d. v. s. at danne

et sammenhængende Bælte, hvilket er noget ganske andet

end der er Tilfældet hos Pseudariodes clarias Bl. og albicans (Val,).

Indtil videre bor man derfor gaa ud fra, at Pseudariodes og

Piramutana ere generisk forskjellige og i al Fald ikke overfore

den sidstnævnte (ufuldstændigt kjendte) Forms Benævnelse paa

den forstnævnle.

For det andet maa jeg gjore opmærksom paa, at man uden

Tvivl har begaaet en Pejl ved at slaa den sydlige Art (fra La

Plala og dens Bifloder) sammen med den nordlige Art (fra

Guyana og det nordlige Brasilien, hvis Pimelodus rigidus Spix,

som Valenciennes antager, er samme Art som Pseud. clarias

(Bl.)). De* Forfattere, der have forenet P. clarias (Bl.) og P.

albicans Val., have enten kun kjendt den ene af dem eller ikke

havt Lejlighed til at undersoge nogen af dem. At P. clarias,

hvoraf Museet besidder flere Exemplarer af forskjellig Alder (til

Dels rigtignok uden Oplysning om, hvorfra de ere) er artsfor-

stjellig fra en Pseudariodes, som ved Galathea-Expeditionen er

hjembragt fra Buenos-Ayres ved Prof. Reinhardt, er nu vist

nok
; men da denne i enkelte Punkter afviger fraValenciennes's

Beskrivelse, maa jeg indromme, at der kan rejses formel Ind-

vending mod dens Bestemmelse som P. albicans Val., skjont

jeg rigtignok er af den Mening, at Afvigelserne ikke ere storre

end at de kunne forklares som Aldersforskjelligheder. Jeg skal

endnu bemærke, at Plovbenstænderne mangle hos den forelig-

gende formentlige P. albicans, uagtet de beskrives af Valen-

ciennes (»Hist. nat. d. poiss.», t. XV, p. 81); men de mangle

ogsaa hos nogle af de foreliggende P. clarias, medens de Ondes

hos andre som to meget smaa Grupper, og deres Tilstedeværelse



194

er vel altsaa ikke konstant hos nogen af dem; de mangle hos

alle Exemplarer af den nye Art, P. pantherinus. Derimod ere

de to runde Tandgrupper langt tilbage i Munden, paa Vinge-

benene, til Stede hos alle Exemplarer af alle tre Arter, og jeg

antager derfor, at de ere blevne oversete af Valenciennes

hos P. albicans.

Forskjellighederne mellem de to efter min Mening hidtil

konfunderede Arter vil fremgaa af folgende Oversigt over deres

vigtigste Ejendommeligheder, hvorved dog er at bemærke, at den

ene kun foreligger mig i et enkelt Exemplar, og at det derfor

er meget muligt, for ikke at sige meget sandsynligt, at dens

Karakteristik vilde lyde noget anderledes, hvis der forelaa flere

Exemplarer af den i forskjellig Alder, eller med andre Ord, at

dens Karakterer her ere givne paa en altfor skarp eller absolut

Afaade. Det folgende maa derfor mindre opfattes som en Over-

sigt over fastslaaede Forskjelligheder end som en Anvisning til

udfin.

Pseudariodes clarias (B

(Guyana; Nord-Brasilic

Iludfinnen længere

rent fe) end Rygfinnen

Pseudariodes albicans (Va

(La Plata og dens Biflodi

Hadfin

Rygfinnen og de

lang som Gatfii

Legemets storstc Hojde

er mindre end Hovedets Længde

og indeholdes over 5 Gange i

Totallængden til Spidsen af

Halefinnens Flige.

(Pandegruben er bredest

og lige afskaaren bagtil, hvor

den begynder i Linie med Oje-

hulernes Bagrand, smallere og

Legemets storsle Hojde

er lig Hovedels Længde og

indeholdes kun 4^9 Gange i

Totallængden.

samme Storrelse og Form som

hos P. clarias y men er noget

smallere bagtil end hos denne.)



[Fa. clarias).

mere afrundet fortil , hvor den

ender et Stykke bagved de

bagre Næsebor.)

De ovre Skjægtraade Skjæ

finnen (hos yngre endog ud

over dennes Flige), andet Par

ud paa Bugflnnerne, tredje ud

paa Brystfinnerne.

Saa vel Skulderbuen som dens

sværdformede Forlængelse, der

er forholdsvis smal , have en

granuleret Overflade. Granu-

lationen dækker desuden Ryg-

skjoldet og hele Hovedets Over-

flade (« Hjælmen..) indtil hen-

imod Næseborene. Ogsaa Gjæl-

lelaaget har lidt deraf.

Brystfinnernes Pigstraaler

ere ubetydeligt kortere end

Rygfinnens, der er saa lang

Hovedet fra Snudespidsen til

Enden af GjællelaagsOigen;

Brystfinnernes ere svagere eller

stærkere savtakkede forpaa, men

stærkt savtakkede bagpaa; Ryg-

finnens er lige og savtakket

bagpaa.

Slraaletal: D: 1.6; P: 1.9;

V: 6; A: 12—13(3-4.9.).

knap til Spidsen af Gat-

finnen, andet Par ikke til

Spidsen af Brystfinnerne, tredje

ikke til disses Rod.

Skulderforlængelsen er for-

holdsvis bredere. Granula-

tionen paa « Hjælmen.) naar

knap til Ojnenes Forrand; der

er ogsaa eu Afbrydelse i den

paa Grænsen mellem Nakke-

forlængelsen og Rygskjoldet,

den er svagere paa Skulder-

buen og den strækker sig ikke

saa langt ud paa Rygskjoldets

Sidevinger.

Rygfinnens og Brystfinnernes

Pigs lige

Længde. Brystfinnernes ere

forpaa kun svagt savtakkede i

deres inderste Del, Rygfinnens

svagt krummet og savtakket

bagpaa.

Straaletal: D:1.6; P:

V: 6; A: 12(4.8).
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Rimeligvis opnaar Ps. albicans ogsaa en betydeligere Stor-

relse end Ps. clarias; i det mindste har det foreliggende Exem-

plar af forslnævnle , skjont det er c. 12 Tommer langt og ikke

saa lidt storre end vore storste Ps. clarias, der ganske gjore

Indtrykket af at være i det mindste nogenlunde udvoxne, et,

navnlig ved Hovedets svagere Granulation, mere ungdommeligt

Udseende; og hermed stemmer det jo ogsaa, at Va lencien nes

angiver Storreisen ikke saa lidt betydeligere (21 Tommer). De

Forskjelligheder, som kunne udpeges mellem det og V.s Beskri-

velse — Hovedet er forholdsvis storre, Ojnene ligeledes (deres

Tvcrmaal ^h af Hovedets Længde og det halve af Pandens Brede),

Granulationen mindre udbredt, Skjægtraadene længere o. s. v. hos

det mig foreliggende Exemplar — kunne vel ogsaa i det mindste

for den allerstorste Del tydes som Aldersforskjelligheder*).

Langs ben ad Kroppens Sider har det 3 Rækker store og tyde-

lige, men ikte meget mtirke, Pletter over Sidelinien og en under

samme, hvilke ikke omtales i den franske Ichthyologs Beskri-

velse.

Pseudariodes pantherinus va.y hvoraf Museet skylder Dr. Caron

de Villars flere Exemplarer, afviger fra de to ældre Arter ved

den kortere Hudfinne, der ikke er længere end Ryg-

finnen og kun ubetydeligt længere end (sjældnere af

Længde med) Gat finnen, samt ved at Bugfinnerne som oftest

sidde helt (om end umiddelbart) bagved Rygfinnen. Det sidste er

imidlertid ikke konstant (undertiden sidde de ligesom hos P. da-

rias og albicans under Rygfinnens bageste Straaler), og der kan

derfor ikke være Tale om at sætte den udenfor Slægten Pseuda-

riodes, men kun om at modiflcere dennes Karakterer i de to

antydede Retninger. At Plovbenstænderne mangle hos alle 6

foreliggende Exemplarer, er allerede bemærket. Det vil erindres,

*) Mere paafaldende er det, at Bugflnnemes Pigstraale skulde være gra-

nuleret forpaa; men i dette Parti af V.s Beskrivelse synes der at være

indlobet nogle Skriv- eiier Trykfejl, saaledes at de forskjcJIige Finners



al lludlirmcns Længde allerede er mindre hos P. darias end hos

P. albicans, og der er derfor slet intet unaturligt i, at den hos

Slægtens tredje Art igjen er lidt kortere.

Hovedets Længde (til GjællespaJlen) er en Femtedel af To-

lallængden, regnet til Spidserne af den dybt kloftede Halefinne,

af hvilken Totallængde Afstanden fra Snudespidsen til RygGnnens

Begyndelse er netop tre Tiendedele. Legemsforraen er smækker;

den storste Hojde er omtrent fire Femtedele af Hovedets Længde,

men storre end den storste Brede (foran Brystfinnerne), som er

lo Tredjedele af Hovedets Længde. Ojels Tværmaal er en Femte-

del af Hovedets Længde og det halve af den temmelig flade

Pandes Brede, — hos yngre som sædvanlig storre, en Fjerdedel af

Hovedets Længde og to Tredjedele af Pandens Brede. Hovedets

("Hjælmens«) tætte og fine Granulation dækker hele dets Over-

side indtil heniraod Næseborene (med Undtagelse af den kiiefor-

mige, bagtil afstudsede eller afrundede, omtrent i Linie med

Ojnenes Bagrand endende Pandegrube) og fortsætter sig næsten

uden Afbrydelse over paa Rygskjoldet (tabende sig mod Randen

af dettes Sidevinger), paa Skulderknoglerne og paa den store og

brede, skarpt og spidst afsluttede Skulderforlængelse; paa Gjælle-

laagene antager den mere Karakteren af en Straalestrihning.

Overmunden rager (ligesom hos de andre Arter) noget ud over

Undermanden. Rygfinnens og Brystfinnernes Pigstraaler ere om-

trent lige lange og næsten lige saa lange som Hovedel (til Gjælle-

spalten); Rygfinnens er lige (undtagelsesvis ganske svagt krum-

met), kun savlakket bagpaa i sin oversle Del; Brystfinnernes

derimod stærkere krummede og stærkt savtakkede bagpaa næsten

lige til Roden. Spidserne af de sidstnævnte Finner naa tem-

melig nær hen til Bugfinnerne, disses ikke fuldt saa nær hen

til Gatfinnen. Bugfinnerne sidde som oftest umiddelbart bagved

Rygfinnen, undtagelsesvis under dennes sidste Slraaler; naar

Rygfinnen lægges ned, naar dens Spidse hos de udvoxne langt

fra (som hos P. darias og albicans) til Hudfinnen. Denne, der

ikke er længere (langs med sin Grundlinie) end Rygfinnen og
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kun ubetydeligt længere end Gatfinnen (underliden som anfort

endog kun af Længde med denne), sidder lige over Gatfinnen;

den er forholdsvis boj, dog er dens Hojde (parallelt med Fibrene)

ikke del halve af dens Længde; Galfinnens Hojde (Længden af

dens længste Straaler) er derimod lig med Bugfinnernes Længde.

Overkjævens Skjægtraade naa til midt paa Gatfinnen, Under-

kjævens ydre til Spidsen af Brystfinnerne, de indre ud over

disses Grund; bos yngre ere de som sædvanligt lidt længere,

saaledes at forste Par naar til Spidsen af Gatfinnen, andet til

Bugfinnerne o. s. V. S traal elallet er: D: 1.6; P: 1.9 ; V: 6;

A: 13—14(4.9—10). Farven: paa en lysere, graalig, nedad

mod Bugen og paa Hovedels Underside solvglinsende , Bund

ere sorte runde Pletfer stroede temmelig tæt baade paa Hoved

og Krop, i flere (4—o) Rækker paa hver Side; midt over Ryg-

finnen gaar der et bredt lyst Baand, og tværs over Rygskjoldet,

lige foran den, et sort Tværbaand eller Tværplet. Længde:

indtil 9*2 Tomme. Hjem (som ovenfor anfort): Caraccas.

Efter disse Erfaringer kunde der vel være Anledning til at

opstille folgende Oversigt over Slægtens og dens Arters væsen

-

ligsle Karakterer.

Pseudariodes Bikr. {Char. emendatum). Genus Pimelodinum

AmericcB meridionalis. Caput supra granulatum} rostrum haud

productum^ maxillæ subæquates; dentes vomerini desunt vel —
in aliis speciminibus ejusdem speciei — duos acervos minutos for-

mant; pterygoidei duos acervos retroposilos constituunt. Pinna dor-

salis brevis^ radio spinoso singulo el moUibus six, analis brevis,

ventrales radiis tf, sub radiis ultimis p. dorsalis vel post illos in-

sertcB', adiposa plus minus longa; caudalis furcala. Filamenla ten-

lacularia 6.

A. Pinna adiposa dorsali longior: apex p. dorsalis di-pressæ

adiposam attingit. (P. ventrales semper sub ultimis radiis dorsali-

bus insertæ', dentes vomerini adsunt vel desunt.)

i. P. albicans (Val.). P. adiposa lertia parte longior quam

p. dorsalis, anali duplo longior. AlMudo corporis longitudinem



ad apices pinnæ caudalis furcatæ. Radius spinosus leniter curvatus

p. dorsalis et radii spinosi pinnarum pectoralium æquales, quinque

sepUmas parles longitudinis capitis æquant. Filamenla lentacularia

maxiltaria apicem pinnæ analis haud aUingunt. D: i. 6; P: i. 9;

V: 6-, A: 4.8. Hab. in flumine Rio de la Piata cum affluen-

Hbus.

2. P. clarias (Bl.). P. adiposa aliqnanto {sexta parte fere)

longior quam pinna dorsalis, anali haud duplo longior. AUiludo

corporis longitudinem capitis ftaud æquat, nec quintam partern

longitudinis totius ad apices pinnæ caudalis. Radius spinosus p.

dorsalis rectus, pectoralibus pauUo longior, caput longitudine æquat

vel fere æquat. Filamenta maxillaria apices p. caudalis superanl

(in junioribus) vel fere attingunt. Numeri radiorum: D: t.6;

P: 1.9; V: 6; A: 3—4.9. Hab. in aquis Surinamensibus (et Bra-

siliæ borealisf).

B. Pinna adiposa dorsalem longitudine æquat; apex p. dor-

salis depressæ adiposam haud attingit. (P. ventrales vulgo immedia-

tim post pinnam dorsalem insertæ; dentes vomerini semper desunt).

3. P. pantherinus Ltk. Pinna adiposa anali supraposita,

hane pinnam paullo irarius nuUo modo) longitudine superat. AUi-

tudo corporis quatuor partes longitudinis capitis vel quintam partern

longitudinis totius usque ad apices pinnæ caudalis æquat. Diameter

oculorum dimidium spatium interoculare, quintam partern longitudinis

capitis in adullis æquat (:in junioribus major). Radii spinosi dor-

sales et pectorales subæquales, caput fere longitudine æquantes., dor-

salis rectus (rarissime lenitissime curvatus), postice supra dentatus,

pectorales curvati., postice] fortiter usque ad basin serrati. Fila-

menta maxillaria mediam partern pinnæ analis attingunt. Numeri

radiorum: D : 1.6; P: /.»; V: <?; A: 4.9-10. Caput, dorsum,

latera corporis pinnaque adiposa nigro-maculatæ. Longitudo : 9^l'>

unciæ. Hab. in Venesuela.



10 og 11. Pimelodns Valenciennis Kr. og P. labrosas Kr.

Prof. Kroyer har i sin Tid fra sin Rejse med «BeIlona»

hjembragt to nye Arter af Pimelodus-SVægien fra La PI at a- Flo-

den*). De hore begge til, hvad jeg vilde kalde Slægten Pime-

lodus i indskrænket Betydning **)j nemlig de Former, som have

et tydeligt pansret (granuleret) Hoved, hvis Nakkeforlængelse

stoder umiddelbart sammen med det «sadelformigeti »Rygskjold

n

foran Rygfinnen, og en forholdsvis stærk og stiv Pigstraale for-

rest i denne Finne; men de indtage tillige hver paa sin Vis en

ret ejendommelig Stilling i denne Afdeling, og denne Forogelse

af Artslisten og af den argentinske Flodfauna bar derfor en

storre Interesse end den, der ligger i selve Tilfojelsen af et

Par nye Arter til de allerede beskrevne. — Forrest i Slægten

Pimelodus (s. str.) bor man nemlig stille de særdeles bredsnudede

Arter, hvor Tandbæltet, navnlig i Overmunden, har en meget

betydelig Brede (f. Ex. P. ornatus Kn.); derefter komme de For-

mer, hvor Snuden allerede er smallere og Tandbæltet, navnlig i

Overmunden, i Overensstemmelse dermed af meget mindre Ud-

strækning i begge Retninger (f. Ex. P. maculatus Lac); i begge

Henseender gaar den ene nye Art, P. Valendennis. allerede et

Skridt videre, men den indtager tillige en exceptionel Stilling

i Rækken derved, at dens Hudfinne er forholdsvis kort,

kun lidt længere end Rygfinnen og ikke længere end Ga tfin nen,

der paa den anden Side er længere og stottet af et storre

Antal Straaler end hos de foregaaende Arter. I begge de sidst

nævnte Henseender (Hudfinnens og Galfinnens Dimensioner)

vende mere normale Forhold tilbage hos den anden nye Art,

P. labrosus Kr., og hos en den meget nærstaaende brasiliansk

j De andre af Kroyer fra l'lala-Floden hjembragte S

granulosus Val. (Hovedet alene), Rhinodoras d'Orbu

maculatus Lac. (Unger) og Arius harbus Lac.

) Cfr. Siluridæ novæ Brasiliæ centralia, »Overs. o. c

Forh.. 1874, S. 32 og 33.
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Arl (P. Westermami Rhdt.*)), som Professor R e i n h a r d t har hjem-

bragt fra Rio das Velhas, ja Hudfinnen er her endog af sær-

deles Længde; men hvad der især udmærker disse Arter (P. We-

stermanni og labrosus) og aabenbart Qærner dem fra de foregaaende

og nærmer dem til Slægten Conorhynchus^ er den smalle, næsten

kegleformigt tilspidsede Snude, den snævre Mund, de brede

Læber og den yderst svage Tandbevæbning (som hos P. Wester-

manni endog er falden helt bort i Overmunden), hvorfor der

maaske endog kunde være Tale om for dem at oprette en egen

Slægt. Da denne dog, som det vil fremgaa af, hvad her er ud-

viklet, kun er ligesom den umiddelbare Fortsættelse af den gjen-

nem de andre ægte Pimeloders Række gaaende Tendens, vil det

vistnok være naturligst kun at danne en Underslægt eller Sektion

ved Conorhyncherne. — Jeg vil forst beskrive den af disse to

nye argentinske Arter, som staar nærmest ved Slægtens typiske

Art, P. maculatus Lac.

P. Valenciennis Kr. Legemsformen er forholdsvis kort. Krop-

pen temmelig hoj og sammentrykt. Hovedet derimod fra Issen af

meget nedtrykt, om end ikke særdeles bredt; fra Rygfinnens

Udspring lober Hovedets Profil derfor stærkt skraat nedad med

en ikke ganske ubetydelig Sænkning i Panderegionen. Legemets

storste Hojde indeholdes 5^2 Gange, Hovedets Længde til Gjælle-

spalten 4^/4 Gange, samme til Enden af Nakkeudvæxten 3-3

Gange i Totallængden (fra Snudespidsen til Enden af den dybt

kloftede Halefinnes nedre Flig); Hovedets storste Brede (over

Gjællelaagene) indeholdes 2V3 Gang i dets Længde, maalt paa

den sidst anfcirte Maade. .Rygskjoldet« og « Hjælmen«, Skulder-

buens ovre Del og Skulderforlængelsen over Brystfinnens Rod

ere »granulerede«; dog strækker Granulationen sig fortil ikke ud

^orbi Ojnene, der ligge paa Hovedets Sider,

"Hjælmens.) Rand, lidt nærmere ved Snude:
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Gjællespallen; deres Tvæmiaal er ^/r, af Hovedels Længde lil

denne og knap det halve af Pandens Brede mellem Ojnene.

Munden er flad, af Middelhrede, og Overmunden rager en Del

ud over Undermunden. Tandbæltet er i begge Kjæver baade

svagt og smalt. Overkjævens Skjægtraade naa lidt ud paa Gat-

finneo, Underkjæbens de ydre lil BugFinnerne ; de indre ere ube-

tydeligt kortere. Brystfinnerne naa til Bugfinnerne, disse knap

til GatGnnen, som sidder under HudGnnen og har samme Længde

som denne, men er længere end Rygfinnen (o: end dennes

Grundlinie) og kortere end Afstanden mellem begge Finner; lagt

nod, naar Rygfinnen den ikke. Rygfinnens Pigslraale er lige,

savtakket bagpaa, men ikke forpaa, lidt kortere end de krumme,

forpaa og bagpaa savtakkede Pigstraaler i Brystfinnerne, hvis

Længde netop er lig med Legemets storste Hojde eller omtrent

^3 af Hovedets Længde (til Gjællespallen). Sidelinien frembyder

intet mærkeligt, S tr a a I e tal 1 e t er: D: 1.6; P: 1.9; V: 6;

A: 17 (4.13). Totallængden af det eneste foreliggende udvoxne

Exemplar er 9'/? Tomme.

P. labrosus Kr. Legemsformen er nogenlunde smækker,

Krop og Hoved noget sammentrykte, sidstnævntes Profil jævnt

skraanende, ganske lidt hult i Nakke-, men hvælvet i Pande-

regionen; Snuden forlænget med let krummet Profil, endende i

en temmelig lille og snæver, noget nedad vendt Mund, som paa

alle Sider er orngivet af frie, tilbageslaaede Læber. Hovedets

Længde (til Gjællespallen) indeholdes 4V2— 4^/3 Gange i Total-

længden til Spidsen af den dybt kloftede Halefinnes ovre (læn-

gere) Flig, ikke 4 Gange til Kloften i denne; dets Brede (Tyk-

kelse) er det halve (hos et mindre Exemplar ikke del halve) af

dets Længde lil Spidsen af Nakkeudvæxten. Legemets storste

Hojde (over Rygfinnens Udspring) er mindre end Hovedels

Længde (til Gjællespallen), men storre end Længden af Ryg-

finnens Pigslraale. <iHjælmen» er granuleret, derunder indbe-

fattet Panderegionen indtil henimod de bageste Næsebor, paa

begge Sider af Pandegruben, som bagtil ender but i Linie med



Ojneties Bagraiid og fortil forisætter sig over i den hvælvede

Næseryg; (hos det mindre Exeraplar standser Granulationen alle-

rede ved Ojnenes Forrand); ogsaa den storrc Del af Rygskjoldet,

et lille Stykke af Skulderbuen over Endpn af Gjællespalten ' og

den korte og brede Skulderforlængelse , hvis bagtil og opad

vendende Rand liiber ud i flere Takker eller Spidser, ere gra-

nulerede; paa den sidst nævnte Knogle antager Granulationen

dog tillige Karakteren af Straalestribning, og paa Gjællelaagets

ovre Del er denne sidste ene fremherskende; «Nakkeudvæxleni)

begrænses paa Siderne af udbuede Linier. Ojnene vende mere

til Siden end opad og ligge omtrent midtvejs mellem Gjællespal-

terne og de bagre Næsehor (hos det mindre Exemplar dog noget

nærmere ved disse, men dog ligesom hos det storre :) betydeligt

nærmere ved Gjællespalten eud ved Snudespidsen; deres storste

Tværmaal er ikke Vs af Hovedets Længde (til Gjællespalten), men

over Halvdelen af deres indbyrdes Afstand; (hos det mindre

Exemplar ere de,' som venteligt var, noget storre, over Vs af

Hovedets Længde og ikke meget mindre end deres indbyrdes

Afstand). De bageste Næsebor ligge meget nærmere ved Snude-

mellem begge). De ovre Skjægtraade naa næsten til Halefinnens

Spidser (hos det yngre Exemplar kun til Halefinnen, men hos

endnu mindre, rene Unger, ere de atter længere), Underkjævens

ydre ud paa Brystfinnerne, de indre ud over Gjællespalten. Der

er Tænder i begge Kjæver, men paa Grund af Mundens Snæver-

hed ere Tandbælterne kun af ringe Udstrækning, især er Under-

kjævens smalt. Brystfinnerne naa langt fra til Bifgfinnerne,

disse lige saa lidt til Gatfi.nnen; derimod naar Rygfinnen, naar

den lægges ned, til Hudfinnen (især hos det storre Exemplar

fuldstændigt). De krumme, paa begge Sider savtakkede Pig-

slraaler i Brystfinnerne have kun -/s af Hovedets Længde (til

Gjællespalten) og ere saaledes noget kortere end den lige, bag-

paa (men forpaa kun i sin alleryderste Spidse) savtakkede Pig-

slraale i Rygfinnen, hvis (o: Pigstraalens) Længde netop er lig



med Hudfinnens (eller med Afstanden fra x\akkeudvæxten lil

Enden af Rygfinnens Grundlinie) og mere end dobbelt saa stor

som Gatfinnens eller som Afstanden mellem begge Rygfinnerne;

den er endelig mere end halv saa lang som dens egen Afstand

fra Snudespidsen. (Hos det mindre Exemplar er Hudfinnen

meget længere end Rygfinnens Pigstraale og mere end dobbelt

saa lang som Gatfinnen, men kun dobbelt saa lang som Mellem-

rummet mellem Rygfinnerne). Sidelinien frembyder intet mærke-

ligt. Finnernes Straaletal ere: D: 1.6; P: 1.9— 10; V: 6;

A: 12(4.8).*) De foreliggende Exeroplarer vise ingen anden Afteg-

ning end at Ryggen er morkere, Bugen solvglinsende; Finnerne

er lyse. Storreisen (Totallængden) af det storre Exemplar er

lidt over 10 Tommer (af det mindre oftere nævnte 6*/2 Tomme).

Folgende Oversigt vil give el sammentrængt Billede af de

to nye argentinske Arters Pladser i Artsrækken og vigtigste

Mærker:

Pimelodus (s. str.). Capul galeatum, granulatum; processus

occipitalis scutum dorsale (os interspinale selUforme) atlingit; radius

Sect. b. Rostrum mediocriter tatum; area dentifera intermaxil-

laris angustior.

*) Pinna adiposa brevis.

P. Valenciennis Kr. Formå brevis, sat alla; corpus com-

pressum, caput depressum, deplanatum; os terminale j mediocriter

latum, maxilla superiore prominula, dentitione debili. Longitudo

capilis quartam partern longitudinis totius (usque ad apices pinnæ

caudalis furcatæ) haud æquat; oculorum diameter sextam parlem

longitudinis capilis, haud vero dimidiam frontis

pectorales ventrales attingunt. Radii spinosi curvati ulrinque den-

tati pinnarum pectoralium, allitudinem corporis vel quatuor partes

f Den sidste fuldstændigt spaltede Straale :



capitis æquanies^ radium spinosum rerlum^ poi

innæ dorsalis paullo superant. Pinna adipoi

haudæquat. Numeri radiorum : D: i.6 ; P: i.9; V:6; A:l?{4.13).

Longitudo: 9^h unciæ. Hob. in flumine argentino (Rio de la

«. Dentes intermaxillares adsunt.

P. labrosus Kr. Formå sat gracilis, corpus et caput modice

liberis revolutis circumdatum, dentitione tam interntaxillari quam

inframaxillari debili. Caput quintam partern longitudinis totius

[cum pinna caudali) haud æquat; galea usque ad nares anteriores^

piocessus scapularis et occipitalis^ scutum dorsale elc. granulata.

Oculorum diameter quintam partern longitudinis capitis (in adultis)

haud æquat^ dimidium spatium interorhitale vero superat. Radius

spinosus pinnæ dorsalis validus, rectus , acutus
^

postice serratus,

(intice versus apicem modo leniter dentatus, dimidio spatio ab apice

rostri usque ad insertionem radii major .^ radios spinosos peclorales

utrinque serratos longitudine superat. P. adiposa^ radium spinosum

dorsale longitudine æquans vel superans , spatium pinnas dorsales

»eparans., dorsali proprio multo brevius^ pinnam analem vero æquans

^el superans, duplo vel plus duplo superat. Tentacula maxillaria apices

pinnw caudalis (in adultis) fere attingunt, mandihularia externa

»Itra basin pinnarum pectoralium, interna ultra fissuram branchialem

protensa suht. Numeri radiorum: D: i.6; P: 1.9—10; V: 6;

^<: 1^(4.8). Longitudo uncias decetn paullo superat. Uab. cvm

præcedente.

12.

Af Slægten Galeichthys,

ved, at Hovedet (« Hjælmen

n
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skjult under en temmelig tyk blod Hud, er der liidtil kun kjendl

1 Art, den kapske G. feliceps. Under sit Ophold i Callao med

Galathea-Expeditionen fik Professor Reinhardt imidlertid to

Exemplarer af en virkelig Galeichihys. De ere uheldigvis for saa

vidt ufuldstændige som Ryg- og Brystfinnerne ere afskaarne hos

dem begge lidt over deres Grund, og der kan saaledes ikke ud-

kastes en fuldstændig Beskrivelse af dem. At den peruanske og

kapske Art skulde være identiske, forekommer mig aldeles usand-

synligt, uagtet jeg ikke af Beskrivelserne af G. feliceps har kunnet

udfinde ret slaaende Forskjelligheder. I zoogeographisk Hen-

seende er den peruanske «kathovedei) Malle en saa interessant

Erhvervelse, at jeg ikke vil undlade at meddele dens Beskrivelse,

uagtet jeg raaa overlade til Fremtiden at udpege de meest karak-

teristiske Forskjelligheder mellem den og den ældre Art.

Hovedet er but, noget nedtrykt, med flad Pande; dets

Længde (fra Snudespids til Gjællespalte) indeholdes over 4 (4'/4

til 4*/n) Gange i Totallængden, til Spidsen af den længere, ovre

Haleflig; dets Brede (Tykkelse) er lig med eller lidt storre end

Legemets storsle Hojde og lig med eller lidt sliirre end Af-

standen frar Ojels Midtpunkt til Gjællelaagshudens Rand. Hele

Hovedet er overtrukket med en tyk blod Hud; midt nedad Issen

og Panden lober en skarpt begrænset spalteformig Fordybning,

der i Udstrækning omtrent svarer til Afstanden mellem Gjælle-

spalten og Ojnenes Forrand eller Bagrand. Ojnene ere sraaa;

deres Tværmaal indeholdes 7— 8 Gange i Hovedets Længde og

3—4 Gange i deres indbyrdes Afstand. Overkjævens Skjæg-

Iraade naa, lagte tilbage, til Gjæliespalten eller til Brystfinnerne;

andet Par er lidt kortere , men naar dog ligeledes til Gjælie-

spalten eller ud over denne, hvilket ogsaa kan været Tilfældet

med tredje Par. Ganetænderne danne el i Midten overskaaret,

til begge Sider afsmalnende, med Mellemkjævctænderne parallelt

Bælle. Bugfinnerne, der sidde midt imellem Ryg- og Hudfinnen,

synes at være af meget forskjellig Storrelse hos de to Kjon ; do

naa hos del ene af de foreliggende Exemplarer ikke helt hen



lil Gatfirinen, men ere hos det andet, som er en Hun med store

opsvulmede Æggestokke, omtrent dobbelt saa lange og naa et

godt Stykke ind paa Gatfinnen , der sidder under Hudfinnen og

er saa lang som denne*), men længere end Rygfinnen. Side-

linien er kun tydelig i sin bageste Halvdel. Finnernes Straaletal

ere; D: 1.7; P: 1.10—11; V:6; A: 16(5.11). Et solvglinsende

Baand lober langs hen ad Legemets Sider, lagende sin Begyn-

delse paa Gjællelaaget; nedenfor det kommer atter en mork

Stribe, der dog kun paa en kort Strækning mellem Brjst- og

Biigfmnerne udvider sig saa meget, at den naar helt ned lil

Kanlen mellem Legemels Sider og Bug. Længde: knap 13

Den omtalte Hun med de lange Bugfinner havde i hver

Æggestok (eller rettere i den ene, som jeg aabnede) foruden en

.Mængde smaa Æg, som endnu sidde fast til dens Vægge, 22 Æg
af forbavsende Stiirrelse (indtil i Centimeter i Tvermaal). Jeg

vover derfor at forudsige, at man ogsaa hos denne Slægt vil

Gnde det nu hos saa mange Arter af ^rius-Gruppen (navnlig af

selve ^riui-SIægten, udenfor den hos Osteogeneiosus) og af Do-

radernes hos Ageneiosus militaris paavisle Forhold, at Hannen

tager Æggene i Munden og beholder dem der til deres Udklæk-

ning eller vel endog en Stund efter denne**).

13. Arios jatius (Ham. Buch.)?

Blandt de af Professor Reinhardt paa Galalhca-Expedi-

lionen ved CalcuUa indsamlede Malleformer er der et enkelt 12

I
Hos Hunnen gaar Hudfinnen sai

næppe vilde regne den for at

det andet Exempiar ved Siden.

store Bugfinner spille en Rolle ved Æggenes Overforelse

Oaleichikys frembyder ilet samme Opfostringsforhold ; men



Tommer langt Exemplar af en ^riws-Art, hvis Bestemmelse i

Begyndelsen forvoldte mig nogen Vanskelighed, da den ikke

kunde henfores til nogen af de i Gunthers eller Valen-

ciennes's systematiske Værker optagne Arter; efter Beskrivel-

serne syntes den at have noget til fælles med A. truncatus og

en Mellemform mellem dem begge. Det vilde imidlertid være

underligt, om en a( Ganges-Flodens Arter ganske skulde været

undgaaet Andres Opmærksomhed — sandsynligere, at den kunde

være skjult blandt de Former, som Hamilton Buchanan kun

havde omtalt kort, men ikke afbildet i sit bekjendte Værk om

Ganges-Flodens Fiske (S. 171 og 376), men som, maaske fordi

de ere mindre almindelige, hverken have foreligget Giinther

eller Valenciennes og derfor ikke ere blevne optagne i disse

Forfatteres store ichthyographiske Værker; min Tanke maatte da

navnlig falde paa Pimelodus jatius H. B. , hvis Beskrivelse ret

godt kunde passe paa den foreliggende Form, med den Und-

tagelse, at Ganen siges at være tandlos. Day oplyser imid-

lertid**), at «de butte Ganetænder kun ere vanskelige at se»;

og dermed stemmer det da nogenlunde, at de butte Ganelænder

hos den foreliggende bengalske Arius danne to smalle Striber

eller Linier, der ligge langt tilbage i Munden og som derfor vel

nok kunde overses, ja muligvis endog ganske manglet?) hos

enkelte Individer. Day ytrer tillige den Formodning, at A. ma-

cracanlhus Gthr. , der skulde være fra Siam , kunde være denne

Art; men da Ganetandgruppen efter Gunthers Afbildning og

Beskrivelse hverken i Storrelse, Form eller Beliggenhed svare til

hvad der finder Sted hos den foreliggende Form , leder dette

alter Tanken bort fra A. jatius-, thi vel er det muligt, at Arten i

branches, 1. c: »palalo edenlulo«; »0« the

lam. Buchanans and Mr. Blyths observations as

? the granular palatine teeth. (.Proc. Zool. Soc
Beskrivelse har ikke været mig tilgængelig.



denne Henseende kan frembyde nogen Variation, men denne

vilde blive meget betydelig, hvis A. jatius baade kan optræde

med et Tandforliold som det nedenfor og som det af Gijntber

beskrevne. For multg at fremkalde slorrc Klarbed over dette

SporgsmaaJ bar jeg trot det rigtigst al give en Karakteristik af

den formentlige Arius jatius II. B,

Det foreliggende Exemplar er som anfort en Fod langt og

kan saaledes vistnok betragtes som nogenlunde udvoxet. Hove-

dets Længde indeholdes noget over 3 Gange i Totallængden , til

Halefinnen, 4 Gange i samme, naar den regnes til Halefinnens

Spidse. Afstanden fra Rygfinnen til Snudespidsen er næsten en

Tredjedel af denne fulde Totallængde. Legemets storste Hojde

er lig Hovedels storste Brede og lidt storre end Afstanden fra

Gjællespalten til Ojnenes Forrand. Medens Legemsformen er

nogenlunde smækker, er Hovedet temmelig stort og tykt, men

tillige noget nedtrykt; Profilet har en svag Særjkning i Isse-

regionen, men fortsætter sig derpaa, svagt hvælvet, over i den

noget krumme, baade brede og noget forlængede Snude. »Ryg-

skjoldet., er smalt, granuleret i sin forreste Halvdel; Nakkeud-

væxten er kun lidet længere end den er bred fortil, ved sin

Grund; ..Hjælmens« Granulation kan ikke forfolges ud over en

Linie, der vilde forbinde Ojnenes Midtpunkter ; den brede Pande-

grube taber sig mellem de bagre Næsebor og kan bagtil for-

folges som en fin Spalte indtil (æt op imod Nakkeudvæxtens Ud-

spring. Der er endvidere nogen Granulation

<r^^i^J~—^"''' P"'** ^^" ^'^"^^ ^^' ^^ Skulderbuen og Spor

dertil paa Skulderforlængelsen over Brystfin-

nens Udspring, men ingen paa Gjællelaagel.

Ojnene vende halvt opad, hal^t til Siden og

8, o" ligge nærmere ved Snudespidsen end ved

"^ ""
Gjællespalten; deres Tvermaal er */7 af Ho-

vedets Længde, men ikke ^In af deres ind-

hyrdes Afstand. Mellemkjævens Tandbælte er 6 Gange saa bredt

(fra Side til Side) som det er langt. Ganetænderne ere



vergerende Linier, 5— 7 i hver. Overkjævens Skjægtraade

naa til Gjællespaltcn eller Brystfinnens Rod, Underkjævens ydre

ligeledes til Gjællespalten, paa deres Sted; de indre ere kortere.

Rygfinnens Pigslraale (d. v. s. dens benede Del) er ikke længere

end Brystfinnernes og ikke saa lang som Afstanden fra Gjælle-

spalten til Ojcts Forrand; regnes dens hudaglige Del med, er

den derimod saa lang som Afstanden mellem begge Rygfinnerne

eller som fra Gjællespalten til de forreste Næsebor. Den er

temmelig lige, savtakket bagpaa saml forpaa i sin ovre Del, men

granuleret i den ovrige Del af sin Forkant. Brystfinnernes Pig-

straaler ere ligeledes temmelig lige og savtakkede paa begge

Sider, dog saaledes at Takkerne i storste Delen af Forkanten

kun optræde som Ujævnheder. Nedlagt naar Rygfinnen langt fra

til Hudfinnen, hvorimod Bugfinnerne naa til Gatfinnen. Finnernes

Straalelal ere: D: 1.7*); P: 1.10; V: 6; A: 21 (7.14).

Som hos andre Arier har Ryggen været mork, Siderne og Bugen

solvglinsende, men ellers er der nu intet andet Spor til Afteg-

ning end at Hudfinnen har en stor sort Plet i sin ydre

Del; dens ovrige Del har maaske været gul som hos andre

Arter, der have dette samme sorte Mærke. De andre Finner ere

lyse. Rygfinnen med mork Spids.

Jeg skal lilfiije et Par Ord om de beskrevne Arter, med

hvilke der nærmest vilde kunne være Anledning til at sammen-

ligne den formentlige A. jalius H. B. Desværre kjender jeg dem

kun af de noget vel kortfattede Beskrivelser.

A. truncalus Val. (Vol. XV, p. 64; Gunther, V, p. 1.58) (fra

Java) har i fysionomisk Henseende vistnok megen Lighed med

A.jatius; at Rygflnnens Pigslraale er meget længere og Nakkeud-

væxten meget smallere, turde være nogle af de mest iojnefaldende
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ydre Forskjelligheder. Den har ogsaa kun lo smaile Ganetand-

grupper, men de ligge ikke saa langt tilbage, divergere bagtil

og Tænderne ere villiforrae.

A. subrostratus Val. (fra Malabar) har Ganetænderne som

«deux tres-petits espaces ovales et écarlésø, men villiforme og

divergerende bagtil ligesom foregaaende Art, Overkjævens Skjæg-

traade naa ikke til Ojnene, som ligge bagved Midten af Hovedet.

(Jfr. foruden Beskrivelsen i «Hist. natur. d. Poiss.
«

, XV, p. 62,

Days Beskrivelse og Afbildning i «Proc. Zool. Soc.», 1865,

P. 293).

A. roslratus Val. (I. c. p. 63, fra Alipey) horer ligesom fore-

gaaende til de mindre fuldstændigt kjendte Arter, men synes at

være ikke saa lidt mere langsnudet end A. jatius. Ganetæn-

derne danne en «meget lille Plade«, men ere raaaske ikke i

Formen saa meget forskjellige fra den nys nævnte Arts, da de,

skjont den henfores til Gruppen med villiforme Ganetænder, be-

skrives som »mousses et comme grenues».

Del Lighed med den foreliggende Form, men dens lo Grupper

af Ganetænder ere af meget anseligere Omfang og synes ikke at

ligge saa langt tilbage i Munden. Pigstraalerne i Ryg- og Bug-

finnerne ere meget længere end hos vor formentlige Bucha-

14. Arlas argenteas Kr.

Af den vidt udbredte, saa lidet varierende i4rms-Slægt er

der hidtil, saa vidl vides, kun kjendt 2 kinesiske Arter, A. fal~

carius Lac. og A. sinensis Val., og med ingen af dem vil den

kinesiske Art, hvis Beskrivelse jeg nedenfor skal meddele, kunne

identificeres*)', jeg nærer derfor ikke Tvivl om, al den er ny,

nsia er rigtignok saa ufuldstændigt beskrevet, at den egentlig

in gjores til Gjenstaiul for Sammenligning. — Jeg har I dette

det foregaaende Afsnit ved Valget af de Arter, der gjores

istand for Beskrivelse, taget særligt Hensyn til de af min
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og anser del for rigtigt ikke at holde dens Beskrivelse tilbage;

det er imidlertid en temmelig ung Fisk, og der vil derfor ved

Benyttelsen af ncdenslaaende Beskrivelse være at tage Hensyn

dertil, da visse Karakterer pleje at undergaa nogen Forandring

med Alderen. Fisken er fra Canton og allerede 1829 foræret

Museet af Dr. Trentepohl.

Da Ganetænderne ere spidse, maa A. argenteus have sin

Plads i den Afdeling af Slægten, som i Giinlhers Opstilling

tager sin Begyndelse med A. thalassinus ] men de ere tillige

saa tykke forneden, at del ikke er umuligt, at de paa

gamle Exemplarer eller i mere afslidt Tilstand ville blive erklæ-

rede for butte. Det vil ses af den ved-

fojede Figur, al de ogenlige Ganelænder

danne to aflange, bagtil afsmalnende og

fortil sig ti) hinanden nærmende »Jasscr,

hvis Længdeaxer ellers ere nogenlunde

af 5 eller 4 mindre, der dog slode umid-

delbart op til hinanden, kun adskille ved fine Linier; Plovbens-

lænderne danne to smaa Grupper mellem de forreste Ender af

Ganelandgruppcrne, til Dels sammenflydende med disse, men ikke

med hinanden, d. v, s. den ene af dem sloder umiddelbart op

til Ganetandgruppen paa samme Side. En Sammenligning med

Gunthers Skitse af Tandforholdet hos A. thalas$inus*) vil straks

y

Forgænger i Museet som nye: opslillede Arter, der kunde antages endn

at være det. Jeg anser det imidlerlid fo r rigtigst helt at forbigaa d

g selv opstillede, Irvov jeg nærer Tvivl om derc

Selvstændighed, eller 1ivor L

Exemplarernes Ungdom gjor• del alllor iulsligt at opstille Arter pa

dem. Jeg foibigaar saåledes en javansk

opsliUet den som ny i Muse et, fordi det :synes lidet troligt, at en lig

udenfor Uatavia forekornmemJeArt skulde være undgaaet Bleeker, oi

jeg derved nodes til at indre.mme, at det aiiigevel sandsynligst kun e

en yngre Form af en af de kjendte Arte r, uagtet jeg ikke vover a

henfore den til nogen

*) Blandt de Former, soitn Gu nther drager ind under denne Arl, e

og.saa Baoms netuma Val. Dav synes derimod (.Pror. Zool. S(.c.



oplyse Forskjellighederrie, der ere saa store, at jeg ikke kan tro,

at der kan være Tale om at forene A. argenteus med denne Art,

med hvis yngre Aldre den vistnok i sit Ydre vil have megen

Lighed.

Formen er smækker. Legemets Hojde indeholdes 6 Gange

i Totallængden til Kloften i Halefinnen, Hovedets Længde (til

Gjællespallcn) lidt over 4 Gange, til Enden af Nakkeudvæxten

lidt over 3 (SVe) Gange; Hovedets Brede er lidt storre end Le-

gemets storste Hojde. Snuden er afrundet, »Hjælmen« granu-

leret indtil heniraod Ojnene; Nakkeudvæxlen temmelig smal med

skarp Kjol, hvilken Kjollinie fra Issen af fortsættes af en smal

spalteformig Fordybning indtil hen iraellem Ojnenes Forrand.

Skulderbuen og dens Forlængelse ere uden Granulation, og der

er neppe Spor til denne paa det temmelig smalle Rygskjold.

Ojnene, der vende helt til Siderne, have et Tværmaal, der er en

Femtedel af Hovedets Længde (til Gjællespalten) og næsten det

halve af den flade Pandes Brede. Overkjævens Skjægtraade naa

til Enden af Skulderforlængelsen, Underkjævens ydre til en Linie,

der vilde forbinde Brystfinnepigslraalernes Insertion, de indre til

Gjællespalten, paa det til dem svarende Sted. Pigstraalerne i

Ryg- og Brystfinnerne ere næsten lige, savtakkede baade for og

bag (Rygfinnens dog kun i sin overste Del), paa det allernær-

meste lige lange og saa lange som Hovedet er bredt eller som

Afstanden fra Gjællespalten til Ojets Forrand. Rygfinnen naar,

nedlagt, kun halvvejs hen til Hudfinnen, uagtet den er hojere

end Kroppen; Brystfinnerne naa ikke meget over Halvvejen til

den vedfojede Afbildning, at denne Art ligesom ,

smaa Tandgrupper paa Vomer, adskilte ved smaa

anden og fra Ganetandgrupperne, hvis Omrids ikke ere meget for-

Atlas ichth., t. 61) og hos A. argenteus, men med den store Forskjel,

at deres Stilling er den omvendte: paa tværs i Stedet for paa langs.

Formen af Nakkeudvæxten er desuden efter Days Beskrivelse og Af-

bildning meget forskjellig fra den hos A. argenteus
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IJugriririerne, disse omtrent lige saa l.ingt licii imod Galfiniien,

der er temmelig lille ligesom iludllnticn. St raa I eta lien c:

D: 1.7; P: 1.11; V: 6; A: 16(4.12). Farve: Oventil mork,

soivglinsende paa Bug og Sider, uden videre Afskygning, Fin-

nerne raorke. Slorrclse: SVa Tomme.

A. argenteus Kr. (in sched.). Formå gracilis ^ rostrum

rotundatum. Altitudo corporis sexta pars longitudinis tolius usque

ad furcam caudalem, longitudo capitis quarta parte pauUo minor.

Caput supra granulatum; processus occipitalis angustus^ carinalus;

fossa frontalis angusta^ fissuram simulans. Ocutorum diameter

quinta pars longitudinis capitis {ad fissuram branchialem)^ dimidium

spatium interorbitale fere æquans. Tentacula maxillaria apicem

processus scapularis attingunt. Dentes palatini acuti^ basin versus

incrassati^ duas acervos elongatos constituunt; vomerini duo minuii

quoque adsunt acervi. Radii spinosi pinnæ dorsalis et pectoralium

æquales^ capitis latitudinem vel distantiam a fissura branchiali usque

ad niarginem anteriorem oculorum æquant. Radiorum numeri: D:i.?',

P: i.H; Y: 6; A : 16 {4.i2). Long. «*/2 unciæ {specimen juve-

nile). Hab. in China meridionati.

En Bemærkning om ^nus-Gruppen raaa her endnu finde

Plads. Paa Bleekers Afbildninger af det indiske Origes Arier

vil man i Reglen finde antydet, at der fra Sidelinien udgaar

opad, med nogenlunde ligelige Mellemrum, aldeles lodret og

parallelt, en halv Snes Porelinier; derimod synes det at være

aldeles overset, at disse Porelinier ogsaa flndes paa disse Fiskes

nedre Halvdel, nedenfor Sidelinien, omtrent i samme Antal og

ligeledes udgaaende under rette Vinkler fra Sidelinien, men

aldrig eller dog yderst sjælden som Fortsættelse af de ovre,

men tværtimod skjævt for disse eller i disses Mellemrum, De

kunne være mere eller mindre tydelige og forekomme mig al

være tydeligst hos Ungerne, men jeg véd dog ikke, at jeg hos

nogen Arius-Art har savnet dem, naar jeg ledte efter dem og
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kunde uridersoge fiere Exeniplarer*). Deres Oplræden synes

heller ikke al frembyde karakteristiske Forskjelligheder hos de

forskjellige Arter. Udenfor ^nus-Slægten vil man fremdeles

finde dem hos Galeichthys, Ælurichthys, Osteogeneiosus og Kelengus^

alle af .4rms Gruppen; men udenfor denne har jeg kun sét noget

tilsvarende hos Macrones gulio H. B. (jfr. Afbildningen i Ilamil-

ton Buchana ns ..Fishes of the Ganges., t. 23, f. 66), men der

er dog den Forskjel, at her fortsætte Porelinierne sig tværs over

Sidelinien uden Afbrydelser. Hos Clarias (jfr. »Atlas ichthyolo-

gique«, t. XCVIII— IX) findes der ogsaa noget, som minder

derom, dog kun fjærnere. — At Sidelinien ender gaffelformigt,

som det undertiden omtales i Beskrivelserne af Arierne, turde

ogsaa være et hos disse temmelig almindeligt Forhold.

15. Macrones (Hypselobagras) elongatas Gihr.

Syn. Hemibagrus macropterus Bleeker (jun.).

Museet besidder et rel vel bevaret Exeraplar, 17^/a Tomme

langt, af en Macmnes-Art ^ som jeg er overbevist om er samme

Art sora M. elongatus Glhr. fra Singapore. Det hidrorer imid-

lertid fra Trentepohls Kina-Rejse, og der opstaar da det

Sporgsmaal, om Giinthcrs Lokalitetsangivelse er rigtig. Del

er nemlig en Erfaring, som man oftere vil have Lejlighed til at

gjore, at Naturalier fra Singapore gives som kinesiske, fordi de

ere hjembragte af Skibe, der komme fra Kina og anlobe Singa-

pore; og af samme Grund vilde et kinesisk Dyr let kunne

komme til, omvendt, at gjælde for at være fra Singapore. At

Trenlepohl skulde have faaet sin Fisk i Singapore paa Rejsen

s gulio, slutter jeg deraf, al denne Ai

Navnet • Bagrus dimidiatus* Kr. ; thi

bart foranledigede af Poreliniernes Forh



til clk-r fra Kina, or imiillertia ikke riiucligl; de danske Kinatarere

aiilol) Batavia og Manila, men ikke Singapore, der forst længe

efter 1829 har faaet Betydning som Anlobsstalion. Selv-

folgelig benægter jeg ikke Muligheden af, at en og samme Art

tunde leve begge Steder*); hvad der dog i delte Tilfælde be-

styrker min Mistanke om, at Lokaliteten Kina kunde være den

rette, er den Omstændighed, at Bl eekcr s Hemibagrus macroplerus

fra Yangtsckiang**) neppe er andet end en yngre Form af M.

etongatus. At Bleekers Exemplar er meget ungt (6V2 Tomme),

Giinthers halvstort (11 Tommer) i Sammenligning med vort,

vil efter min Mening kunne forklare de stedfindende Afvigelser.

Sammenholdes vort Exemplar forst med Giinthers Beskri-

velse, vil der være Anledning til at anmærke, at Legemets Hojde

er fuldt en Sjettedel af Totallængden (uden Halefinnen), Hove-

dets Længde knap ^A; dets stiirste Brede indeholdes omtrent

2V9 Gang i dets Laéngde. Overkjævens Skjæglraade naa ikke til

Spidsen af Brystfinnerne, Underkjævens de ydre knap til Gjælle-

spallen; Rygfinnens Pigstraale er lig med Hovedets halve Længde,

Brystfinnernes Pigstraaler lidt længere samt meget stærkt tak-

kede bagpaa. Det kan tilfojes, at Hovedet er uden al Granula-

tion; der er kun lidt Stribning paa den smalle og spidse Skulder-

forlængelse, under hvilken der ses en stor »Porus axillans».

De noget opadvendte Ojnes Tværmaal er en Ottendedel af Hovedets

Længde og indeholdes noget over 2 Gange (2^'8) i Pandens Brede,

P: 9.10; A: 4.10.

M. macropterus Bl. er efter Beskrivelsen og Afbildningen

meget smækrere; Hudfinnen længere (efter Beskrivelsen mere

end 4 Gange saa lang som Rygfinnen, hvilket dog ikke be-

Exemplarerne fra disse foi

1 Versl. en Meddel, d. Kon.
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eflcr disse Ord skulde være); Bugfinncrne sidde efter Afbild-

ningen nærmere ved Rygfinnen end paa det foreliggende udvoxne

Exemplar. Ojneiie ere meget storre, deres Afstand fra Næse-

borene som FiJlge deraf mindre; Skjægtraadene noget længere. —

Ungdom, tror jeg ikke at man kan nægte, og de, der blive til-

bage, ville ikke være tilstrækkelige til at godlgjore en Artsfor-

skjellighed. Hvor sandsynlig end Rigtigheden af den her fore-

tagne Inddragning af den Bleekerske Art monne være, vil det

naturligvis være onskeligt at se den bekræftet ved Undersogelsen

af Mellemformer, der repræsentere den hele Udviklingsrække.

16. lacrones (Hemibagrus) menoda (Ham. Buch).

Af Ilamilton Buchanans aPimelodus menoda^> Qk Prof.

Reinhardt under Galathca-Expeditionens Ophold ved Calcutta

et ll','2 Tomme langt Exemplar; denne Art maa vel ligesom

Mus jatius hore lil Gangesflodens mindre almindelige Former,

eftersom Giinlher (og maaske heller ikke Valenciennes) ikke

har kjendt denne Art af egen Undersogelse. Vort Museum har

dog allerede i 1816 faaet et noget mindre Exemplar af Rege-

ringsraad Elberling, efter hvem den tidligere Inspektor over

fiskesamlingen, afdode Prof. Kroyer, havde opkaldt den i

den Tanke, at den var ny*). Den er imidlertid kjendeligt,

orn end ikke ganske fejlfrit, afbildet paa forste Tavle af Ha mil-

fon Buchanans allerede oftere anforte smukke Værk under

-N'avn af ^Mugil corsula» — et Navn, der jo kun ved en ren

t'ejllagelse af Kobberstikkeren kan være kommet paa Pladen.

<^unther har imidlertid, og jeg tror med fuld Ret, gjort op-

mærksom paa, at denne Figur horer til Beskrivelsen af «Pme-
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lodus menoda» (I. c. \^. 203 og 379), og at Arten bliver at

benævne Macrones (tlemibagrus) menoda (II. 15.). Senere er

den bleven kortelig beslireven af Day (dProc. Zool. Soc.»

1869, p. 307—8) under Navnet Macrones corsula; Beskrivelsen

passer ikke i alle Punkter, saa vidt jeg skjonner dog kun fordi

hans Exemplarer vare yngre, hojst 8 Tommer lange, medens

vore ere 1^/2— 3^/2 Tomme længere. Jeg har af denne Grund

anset det for rigtigst at meddele en ny Beskrivelse af Arten.

Senere igjen har Day (I. c. 1871, p. 706) oplaget Benævnelsen

M. menoda^ men tillige identificeret den — jeg tror med Rette

— med Bac/rus trachacanthus Val., der ligeledes er fra Bengalen.

Legemets stiirste Hojde indeholdes lidt over 6, indtil hen-

imod 7 Gange i Totallængden til Spidsen af Halefinnens ovre

Flig, o—5*/2 Gange til Kidflen i samme (det yngre Exemplar er

selvfolgelig det smækrere); Hovedets Længde indeholdes 4^/3

Gang i den fulde Tolallængde, 3'/3 eller lidt derover til Hale-

finnens Rod. Hovedets Brede lige foran Brystfinnerne er det

halve af Afstanden fra Snudespidsen til Rygfinnen, hvilken Af-

stand er næsten en Tredjedel af den fulde Totallængde. Pro-

filet skraaner jævnt med en neppe mærkelig Krumning ned mod

den brede og flade Snude. Den egenlige wHjælm«, d. v. s. den

flade og brede Pande og Isse, er granuleret fra den korte og

spidse Nakkeudvæxt (eller rettere den synlige Del af denne, der

har den angivne Form) til midt imellem Ojnene; ogsaa den

spidse Skulderforlængelse over Brystfinnerne er granuleret, lige-

ledes Gjællelaaget (i Forbindelse med Straalestribning), og der

er Spor dertil paa Skulderbuen over Enden af Gjællespalten

;

derimod ere Fortsættelsen af Nakkeudvæxten og det sadelformige

Interspinalben foran Rygfinnen aldeles dækkede af Huden. Pande-

gruben er temmelig bred, men ikke meget dyb, og kan forfolges

fra mellem de bagre Næsebor næsten til Nakkeudvæxtens Rod.

Ojnene, der vende halvt opad og halvt til Siden, ligge meget

nærmere ved Snudespidsen end ved Gjællespalten; deres Tvær-

maal er ikke ^/a (hos det mindre Expl. ^h) af Hovedets Længde



al Pandens Brede (deres indbyrdes Afstand), som er lidt mindre

end deres Afstnnd fra Snudespidsen. Munden er bred; Over-

kjævcn rager lidt ud over Undermunden, og Mundvigene naa ikke

saa langt tilbage, at de komme i Nærheden af Ojet. Ganetand-

bæltets Udstrækning til Siderne svarer til Mellemkjævens, men del

er paa Siderne, især hos det slorre Exemplar, meget dybere eller

bredere (forira bagtil) end paa Midten. OverkjævensSkjægtraade naa

ud paa Bugfinnerne, Underkjævens ydre næsten til BryslBnnerne, —
de indre ere kun halv saa lange, — Nasaltraadene til midt paa Ojet*).

Rygfinnens Pigstraalc er kun halv saa lang eller lidt over halv

saa lang som Hovedet, og selv om dens blode Forlængelse regnes

med, er den dog langtfra saa lang som de forste blode Straaler

i Finnen; den er ikke særdeles tyk, svagt krummet, dens Over-

flade stribet og kornet; bagpaa er den i sin ovre Halvdel sav-

takket. Brystflnnernes ere baade bredere og længere (saa lange

som Afstanden fra Gjællespalten til Ojnenes Forrand), noget

krummede, med stribet, kornet Skulptur; deres Bagrand er

tornet (savtakket) i storste Delen af sin Længde, Forranden skarp

og ganske fint rundlakkel. Brystfinnerne naa kun halvt til Bug-

finnerne, disse ikke til Galfinnen, denne ikke til Halefinnen, og

Rygfinnen (lagt ned) ikke til Hudfinnen, hvis Længde (for saa vidt

den lader sig bestemme) er noget storre end Gatfinnens, men

knap saa stor som Rygfinnens eller som Mellemrummet mellem

'*cgge Rygfinnerne. Straaletallet: D: 1.7**); P: 1-8; V: 6;

A: 13 (4.9)***). Til de sorte Smaapletter langs Sideliniens

forreste Del, som omtales af Day (I. c.) og gjengives af H. Bu-

chana ns Figur, er der netop Spor, men heller ikke mere.

Foruden at jeg ikke ganske kan faa Fiskens Proportioner til

at stemme med de af Day angivne, afviger dennes Beskrivelse

*i Ifolge H. B. skulde 2 Par Tentakler foruden Overkjaevens naa ud over

Hovedet, men det stemmer ikke med hans Figur.

**) "Q« hos H. B. p. 379 er aabenbart en Trykfejl (cfr. p. 203).



(I. c.) ved lidt stone Ojne (deres Tværmaal det halve af Afstan-

den fra Snudespidscti og af deres indbyrdes Afstand) og noget

længere Overkjæveskjægtraade ; men dette er jo kun Aldersfor-

skjelligheder. — Beskrivelsen af Bagrus trachacanthus (cHisl.

nat. d. Poiss.o, XIV, p. 419—20) passer ogsaa ret vel paa

M. menoda, forudsat, at lidt ældre Exemplarer (14 Tommer)

have Hjælmens Granulation forlænget noget længere fortil, lidt

ncrc Takker paa Brystfinnernes Pigstraaler og lidt mindre Ojne,

hvilket jo altsammcn er rimeligt nok. At Halcfinnens nedre

Flig er lidt længere end den anden og ender i en Tra»d, er

maaske en Trykfejl for »ovre».

III. Nogle nye eller mindre fuldstændigt kjendte,

mellem- eller sydamerikanske Karpelax

(Oharaciner).

Jeg skal her ligesom i de tidligere Afsnit gjore Rede for

nogle, fornemmelig af danske Naturforskere og Rejsende ind-

samlede eller tilvejebragte Former, som hidtil ikke have været

tilstrækkelig bekjendte eller aldeles ukjendte. De ere dog ikke

mange og udelukkende fra Mellem-Amerika og det nordlige Syd-

Araerika, da de af Prof. Reinhardt fra Brasilien hjemforte Cha-

raciner ville blive behandlede paa et andet Sted*). Af de af Prof.

Gill hjemforte li Arter af denne Familie fra Trinidad har Mu-

seet gjennem Hr. Juslitsraad Riise erholdt de 7 foruden en af

lir. Gill overset Art; da de alle have været Dr. Gunther ube-

kjendte, og han paa Grund af Beskrivelsernes Utilstrækkelighed

ikke har kunnet indordne Tetragonoptererne paa deres Plads i

Systemet, gjores. de her til Gjenstand for nogle Bemærkninger
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eller lil Dels for fuldstændige Beskrivelser. Jeg forbigaar derimod

et Par af min Forgænger, afdode Prof. Kroyer, i Museet op-

stillede Arter, uagtet jeg ogsaa maa anse dem for nye, dels

fordi deres specielle Lokalitet er ubekjendt, dels fordi de ikke

i for sig frembyde noget særligt mærkeligt.*)

*)AfCharaciner(samtErytlmner;) har der i im foreligget mig til Un-

(Icrsogelse henved tusinde Exemplarer (delte store Tal hidrorer dog

kun fra. at visse meget smaa AiK>r vare indsamicdc i flere hundrede

Exemplarer). efter min Opfattelse h(irendc til 84 Arter; heraf bleve 357

Den langt overvejende Del (67 Arter,

283 Explr.) hidrorer fra det tidligere kongelige Naturhistoriske Mu-

seum, nnar de af Prof. Rcinhar. It fra det iiIldre Brasilien hjemforte

26 Arter medregnes, af hvilke dog tidligere kijn den mindste Del var

opstillet i Museet; 33 Arter (64 Explr.) hidrore fra det tidligere zoolo-

giske Universitetsmuseum, 7 Arter i lige saa mange Exemplarer fra det

physiologiske Museum. Af det h.Ble kjendie i\ntal af Characin-Arter,

forsaavidt det lader sig optælle, h vilkel kun ti Inærmelsesvis er muligt,

har Museet omtrent en Sjettedel , af Slægte

eller 31. — Det kan maaske hav( eresse at se, hvorledes

danske Naturforskeres Rejser ellei" andre for Museerne udforte Ind-

samlinger have været de -Bække smaa. hvo raf der efterhaanden er

. men dog en Bæk af anstændig

Storrelsc.

Prof. Orstcd har fra Central-^Amerika kun1 hjembragt 1 Gharacin,

len 5 Siluroider. (Da jeg ikke har turdet erklære nogen af de sid

ævnte for njc, ere de ikke gjorte til Gjenstand for Omtale i fon

aaende Afsnit; men jeg vil maaske faa Anledning til at komme ti

age til dem en anden Gang, naar alle Or sted s centralamerikansl

iskc ere gjcnncmgaaede).

Prof. Reinhardt s Ophold og Rejser i Brasilien have indbrai

useet 27 Arter af Characiner og 22 Siluroider (jfr. « Oversigt ov<

et kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger«, 1874); pt

Gaiatheas. Rejse indsamledes 2» Arter af Siluroider og 2 af Gharf

ndsamlede i Puerto Gabcllo 1 Gharacin og 1 Si-

bbye indsendte fra Garaccas (Valencia og Puerto



1. Slægten Coryuopoma Gill (Gthr.).

Det er Prof. Gill s Fortjeneste at have givet os en Frem-

stilling af Oen Trinidads ichthjologiske Ferstvandsfauna *),

som har en ret ejendommelig Karakter, baade i Henseende til

de Former, som findes der, og til dem, som savnes der. Han

opforer og beskriver 1 Sciænoid (Polyccntrus)^ 1 Gobioid {Cteno-

gobius), 3 Chromider, 1 Malle af Pimelodus-Gruppen ^ 6 Panser-

raaller (4 af CaUichthys- og 2 af Plecostomus-Gruppen) , som jeg

tidligere har havt Anledning til at omtale, og 11 Characiner,

nemlig 1 Curimatus og 4 Tetragonopteriner, som jeg vil faae An-

ledning til at omtale i det fiilgende, 1 Macrodon og 1 Erythrinus**)^

saml 4 Arter af en, saa vidt man hidtil véd, for Trinidad ejen-

nordoslligc Brasilien (CoUnguiba) 2 Art

lurolder.

Justitsraad Riise skylder Museet i

Kammerjunker Hedemann har fra Java hjemsendt 3 Arier af

Kaptajn Moller 2 Siluroider.

Forskjellige andre Rejsende og Sofarere 6 Arter af Siluroider.

2 Siluroider og 4 Arter af Characiner fra Nilen erhvervedes af

Prof. Steenstrup paa hans Rejse, ved Bytning med Museet i Triest.

Fra Museet i Berlin og Stuttgart og andre udenlandske Samlinger

er der ogsaa ved Bytning eller Kjob erhvervet ikke faa Arter o. s. v.

De ældre Indsamlinger i Ostindien og Kina og Erhvervelser (f. Ex.

af surinamske Fiske fra hollandske Samlinger gjennem Naturalie-

handelen) forbigaar jeg for kun al holde mig lil de senere Tiders Er-

Syuopsis of ihe fresh-water-fishes of thc isiand of Trinidad, W. I.

(Annals of llie Lyceum of Natural history, ^e^v York, VI, 1858).

Erythrinus cinerem Gill opfores af Giinther blandt de usikre Fry-

thrintis-Arter, d. v, s. blandt dem, som han ikke tor opfore blandt

de paalidelige Arter, meti heller ikke henfore som Synonym til nogen

af disse; Macrodon ferox Gill gives derimod som tvivlsom Synonym

til M.trahira. AU hvad jeg i denne Anledning kan oplyse er kun, at



223

dommelig lille Undergruppe af Erylhrlncrnes Gruppe, som Gi 1

1

benævner Stevardianæ og fordeler i 3 Slægter; Guntlier har

imidlertid atter forenet dera til én, for hvilken han har beholdt

Navnet Corynopoma ^ og deri har han vistnok gjort fuldkommen

rigtigt. I den lille Samling af trinidadske Fiske, som Prof. Gi 11

i sin Tid overlod Hr. Riise og som denne igjen skjænkede Museet,

er Slægten repræsenteret af en c. 2 Tommor lang C. [Nematopoma)

Searlesii (Gill) samt af lo unge (IV4-IV.' Tomme lange) C.

Itiisei. Da der endnu ikke existcrer nogen Afbildning af denne

Slægt, har jeg trot det hensigtsmæssigt at meddele en Skitse

af den forslnævnte Form og al ledsage den med nogle Bidrag

'il dens Beskrivelse.

sAArv

Cortfnopoma Searlesu

C. Searlesii's ejendommelige Fjsionomi vil fremgaa af Fi-

guren. Dens korte, men hoje Rygfinne, som i nedlagt Tilstand

naar rigelig til Halefinnen, udspringer næsten midt imellem denne

og Snudespidsen; Rygfinnens Hojde er allsaa ikke meget mindre

c»d dens Afstand fra Snudespidsen. Munden vender fuldstændig

<^Pad; Hovedets Længde fra Snudespids tii GjæHespalte inde-

holdes knap 6 Gange, Legemels storsle Hojde ikke 4 Gange,

<Jets mindste Hojde, lige bagved Galfinnen, c. 10 Gange i To-

'allængden fra Underkjævens mest fremspringende Punkt til Hale-

'»'»nens Rod. Pandens Brede mellem Ojnene er netop Halvdelen



af Hovedels Længde (fra Snudespids til Gjællespalte) og noget

storre end Ojnenes Tværmaal. Brystfinnerne naa, lagte tilbage,

ud paa Bugfinncrne; disse, der erc meget mindre, til Gatfinnen,

der Laade er meget lang og meget hoj. At Halefinnen er dybt

liloftet og dens nedre Flig meget længere end den ovre, vil

fremgaa af Figuren, ligesom ogsaa Formen af det med en skive-

formig Udbredning endende lange traadforraigc Vedhæng, hvori

Gjællelaaget lober ud. Underkjævens Tænder (se Fig.) sidde i en

enkelt Række; de bageste (c. 9) ere meget smaa , de forreste 4

paa hver Side derimod storre; Nr. 3 er den storste, Nr. 4 den

mindste, Nr. 2 mindre end Nr. 1 (d. v. s. den, der sidder Midt-

linien nærmest). Disse Tænder ere meget lydeligt flerspidscdc

ligesom Mellemkjævens indre (bagre) Tandrække, der tæller 4

store Tænder paa hver Side; i den ydre er der 3 eller 4 meget

mindre paa hver Side. Der findes 42 Skæl i Sidelinien, 6 over

og 7 under samme (foruden de uparrede i Midtlinien) paa For-

kroppen, hvor denne er hojesl; de have Viftcslriber, hvis Anlal

som sædvanligt er ringere paa Forryggen end paa Bugen og

Bagkroppen. S Ira alcta I lene ere: D: 10(3.7); P: 10; V: 7

(1.6); A: 29(3.26); C: 4.17.5. En smal mork Linie kan for-

folges langs hen ad hver Side lidt over Sidelinien. Den fulde

Totallængde af den hele Fisk udgjor en Ubetydelighed over 2

Tommer.

De smaa Excmplarer af uCorynopoma Uiisein (som saadanne

vare de etiketterede) frembyde den væsentlige Afvigelse fra Be-

længelser fra Gjællelaaget. Skal man heraf slutte, at

disse Udvæxlcr kun optræde hos det ene Kjon eller forst, naar

disse Smaafisk nærme sig Grænsen for deres Væxt? Eller at

der paa Trinidad lever en femte, hidtil overset Art, der i alle

andre Forhold er en Corynopoma^ men ^kke besidder delte hos

de andre Arter i forskjellig Grad udviklede Vedhæng? Da jeg

dog ikke af det foreliggende Materiale alene vilde lunne bringe

dette Sporgsmaal til nogen ubestridelig Afgjorelse, vil jeg ind-



Dteus (Gill).

Der foreligger af denne trinidadske Art 2 Exemplarer af 3

og 4 Tommers Længde. Da de ikke i alle Punkter stemme

med Gill s Angivelser, og disse i andre kunne trænge til at

suppleres, har jeg anset det for rigtigst at give en ny Beskri-

Hovedets Længde indeholdes 5 Gange eller saa omtrent

a%) i Totallængden til Spidserne af den dybt kloftede Halefinne,

men knap 4 (S'/s) Gange , naar denne Finne ikke regnes med.

Legemets Hojde indeholdes ikke 3 (2%— 2^/5) Gange i Total-

længden (Halefinnen ikke medregnet). Profilet danner en jævn

Bue til Nakken og lober derfra, uden kjendelig Indsænkning, i

lige Linie til Snudespidsen. Ojets Tværmaal er knap */5 af Ho-

vedets Længde (hos det mindre Explr, omtr. */4) og del halve

(eller derover) af den noget hvælvede, paa Midten flade Pandes

Brede. Bugen er flad foran Bugfinnerne, men gaar jævnt af-

rundet over i Legemets Sider; mellem Bugfinnerne og Gattet er

den sragt kjolet. Rygfinnens storste Hojde er lig med dens

Afstand fra Hudfinnen, dens Længde (ved Grunden) med Halens

Hojde ved Enden af Galfinnen; dens forste Straale er som sæd-

vanlig et rent Rudiment, den anden er halv saa lang som tredje,

der er ligesaa lang som den forsle klovede Straale. Afstanden

fra Snudespidsen til Rygfinnen er lig med forstnævntes Afstand

fra Bugfinnerne, men noget længere end Afstanden fra Hale-

finnnen til Rygfinnens sidste Straale. Hudfinnens Plads er midt

over Galfinnen. Brystfinnerne naa næsten til Bugfinnerne, hvis

Fæste begynder under den tredje af Rygfinnens klovede Slraaler;

derimod er der 2—4 Skælrækker mellem Spidserne af Bugfin-

*) Jeg folger her som andet Steds Gunther i Henseende til Slægtens

Benævnelse, skjont jeg tror, at Anodm er bleven fortrængt uden

skjellig Grund.



nerne og Gattet. Gatfinnen naar i nedlagt Tilstand til Hale-

finnen; bortset fra den allerforreste aldeles rudimentære, mellem

Skællene skjulte Slraale, er den forste Gatfinnestraale ikke halv

saa lang som den anden, der er lige saa lang som den forste

kiovede. Hos det storre Exeraplar ere Skællene stærkt skulp-

terede og udstyrede med talrige (10 eller derover) Viftestriber

og dertil sig sluttende Indkærvninger af Randen ; men alt dette

er meget utydeligere hos det yngre Exemplar; tydeligst ere

Viftestriberne o. s. v. der paa Bugskællene. Der tælles 37—38

Skæl langs med Sidelinien og 26—27 Forkroppen rundt, nemlig

5 over og 6 eller 7 under Sidelinien foruden de uparrede (for

saa vidt saadanne ere til Stede paa Bugen), S traaletall en e

ere: D: 12(3.9) (den forreste rudimentære medregnet); P: 15;

V: 9(1.8); A: 9(2.7) (den sidste dybt spaltet; den forreste

aldeles rudimentære er ikke medregnet). Der er en mork Plet

ved Grunden af Halefinnen og en lille rund Plet midt paa Ryg-

finnen ved dens Grund.

Blandt de Fiske, som Museet erholdt fra Dr. Caron de

Vi II ars i Caraccas, var 4 Exemplarer af en Prochilodus: den

frembyder folgende Forhold:

Rygprofilet danner en temmelig stærk Bue fra Rygfinnen til

Nakken og fortsætter sig derfra, med en neppe mærkelig Ind-

sænkning over Panden, til Snudespidsen. Den storste Hojde

umiddelbart foran Rygfinnen indeholdes 3 eller næsten 3 Gange

i Totallængden, regnet til Halefinnens Kloft — 3Va i samme til

Halespidserne. Hovedets Længde, den brede Gjællelaagsbræmme

ikke medregnet, er en Fjerdedel af Totallængden til Halefinnens

Rod. Pandens Brede (i lige Linie mellem Ojnene) er lidt over

Halvdelen af Hovedets Længde (Gjællelaagsbræmmen medregnet).

Ojets Tværmaal indeholdes lidt over 5 Gange i Hovedets Længde,

(denne bestemt paa den sidst anforte Maade), ikke fuldt 3 Gange

i Pandens Brede; dets Midtpunkt, der falder i en Linie, som
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tænkes trukket fra Snudespidsen til Midten af Halefinnen, ligger

næsten lige midt imellem Snudespidsen og Gjællelaagsknoglens

Bagrand. Den smalle linieformige Pandefure strækker sig fra en

Linie, der vilde forbinde Næseborene, til Grænsen mellem det

nogne Hoved og den skælklædte Forryg. Overlæben er but af-

rundet og springer noget frem over Undermunden. Tænderne

have den sædvanlige for Slægten ejendommelige Beskaffenhed og

Stilling. Gjællelaagsknoglen {Operculum) har en stærkt straale-

slribet Skulptur; der er ogsaa hos udvoxne Exemplarer en ud-

præget Skulptur paa de 6 Knogler, der, som en fortil aaben

Ring, omgive Ojet; ogsaa paa Isse- og Næsebenene er der Spor

dertil, men dette mangler altsammen hos de yngre Exemplarer.

Skællene have en saa udpræget Skulptur, at de ere ganske ru

for Fiilelsen; de ere nemlig paa deres frie Del besatte med

smaa kegledannede, riflede, fladtrykte Forhojninger («Tænder»,

om man vil kalde dem saa), hvis Ordning er nogenlunde parallel

med Skælrandene og hvis yderste Række danner en Halvkreds af

Takker langs med denne. De fleste Skæl have ingen eller hcijst

1 Viftestribe, men nedad mod Bugen lager deres Antal til, især

hos ældre Exemplarer. Sidelinien er aldeles lige og dens Ror

kun undtagelsesvis delte Yformigt eller gaffelforraigt; den gjen-

nemlober 43—44 Skæl. Rundt om Forkroppen tælles 36—38

Skælrækker, 7—8 over, 8—9 under Sidelinien foruden de upar-

rede i Midtlinien. Rygfinnens Hojde er noget mindre end dens

Afstand fra Hudfinnen, dens Længde to Tredjedele af denne Af-

stand; dens anden Straale (tilsyneladende fiirste)*) har lo Tredje-

dele af den tredjes Længde, og denne er atter lidt kortere end

den ftjrste klovede (fjerde) Straale; den allersidste er omtrent en

Tredjedel af denne. Rygfinnens Plads er lidt nærmere ved

Halefinnen end ved Snudespidsen, Hudfinnens midt over Gat-

finnen; Brystfinnerne naa langtfra til Bugfinnerne, og disse ere



lige saa langl fra at naa Galfinnen, uagtet de ere lige saa lange

som Brystfinnerne. Gatfinnens anden Straale er lige saa lang

som den sidste, men ikke halv saa lang som eller kun en Tredje-

del af tredje, der er lige saa lang som den fjerde (den forste

klovede) Straale. Gatfinnens Hojde er lig med Rygfinnens Længde.

Straaletallene: D: 13(3.10); P: 15—16; V: 9(1.8); A: 11

—12(3.8—9); C: 3.17.3.*) Farven synes at have været

morkegron
,
guldglinsende; Rygfinnen, med Undtagelse af dens

allerforreste Del, er prydet med morke Smaaplelter, der danne

Tværbaand over Finnestraalerne. Vort storste Exemplar er c.

12 Tommer langt.

Den Art, med hvilken P. asper nærmest maa sammenlignes,

baade paa Grund af Lokaliteternes Nærhed og paa Grund af

Overensstemmelse i mange Forhold, er den, som Plée bragte

fra Maraca i bo-Soen, og som Valenciennes beskrev under

Navn af P, reticulatus. Den har Skæl af selvsamme Beskaffenhed

og Antal (44 i Sidelinien), en plettet Rygfinne og lignende

Straaleta! (Forskjellen hidrorer maaske blot fra en anden Maade

at tælle paa); at Pandefuren beskrives som darge« og Suborbi-

talknoglerne kun som kjolede, ikke som ru eller skulpterede,

uagtet Plées Exemplarer vare gjennemgaaende noget slorre end

vore (1.3— 16 Tommer), derpaa vil man maaske endda ikke kunne

lægge nogen afgjorende Vægt. Men P. reticulatus maa være

meget smækrere: dens storste Hojde indeholdes 4*/4 Gang i

Totallængden, Halefinnen medregnet, i Stedet for 3*/3 som hos

P. asper, og Hovedets Længde 5*/3 Gang i Stedet for 4-/3 (Ho-

vedet er rimeligvis maalt til Gjællelaagsknogiens ^and). Det bor

bemærkes, at Kner siger udtrykkelig, at Natterers i Irisanga

samlede Exemplarer stemme Punkt for Punkt med Valencien-

nes' s Beskrivelse, og der er derfor ikke nogen Grund til at

) Jeg har her medtaget den forste rudimentære Ryg- og GatGnnestraale

og regnet den sidste fuldstændigt spaltede Straale i begge disse Finner

for 2; derimod har jeg ikke medtaget den yderste rudimentære Bug-

flnnestraale. Konsekvent burde der vel skrives: V: 10(2.8).



nære Mistillid til denne og agte de fremhævede Uoverensstem-

melser for uvæsentlige.

Prochilodus asper Ltk. n. sp. AUitudo corporis tertiam

partern longitudinis totius ad furcam pinnæ caudalis æguat vel fere

æquat; longitudo capitis {membrana operculari remota) quarta pars

longitudinis totius {pinna caudali exclusa)^ oculorunif inter apicem

rostri et marginem ossis opercularis medium fere locum tenentium,

diameter tertiam partern spatii interorbitalis pauUum superat. La-

bium superius obtusum uUra maxillam inferiorem productum. Pinna

dorsalis caudali paullo propior quam apici rostri; altiiudo ejus

spatium inter ipsam et pinnam adiposam, supra mediam piunam

analem insertam, haud æquat ^ longitudo vero duas partes spatii

inlerpinnalis ; ventrales analem haud attingunt^ pectorales minime

ventrales, Squamæ Uneæ lateralis rectæ 43—44, series squamarum

iupra illam 7—8, infra eandem 8—9, in anteriore corporis parte,

utrinque {præter impares medianas); squamarum pars intecta asper-

rima, eminentiis acutis costulatis depressis ornata, margine dentato.

A'umm radiorum: D: i3{3.i0); P:15—i6; V: 9{i.8); A: il

— 12 [3.8—9); C: 3.i7.3. Color viridi-æneus , aureo splendcns;

pinna dorsalis maculata. Lotigitudo pedalis. Uab, in Venezuela.

4. Tetragonoptervs Orstedil Kr.

Central-Amerika hjembragt flere Exemplarer af en Tetragonoplerus,

som jeg ikke formaar at henfore til nogen af de fra Central-

Amerika hidtil beskrevne, uagtet disse ikke ere færre end 7;

men de ere da ogsaa alle fra andre (nordligere eller sydligere)

Egne af denne Verdensdel.

T. Orstedii horer til de typiske Tetragonopterer*), hos hvilke

Rygfinnen begynder midt imellem Snudespids og HaleOnne, men

*) I en Meddelelse til .Academy of natural sciences of Philadelphia-,

trykt i dettes .Proceedings. for 1870. p. 92-96, og hvori Prof. Gill

beskriver nogle nye Fiske fra Amazonfloden , bruges •Astyanax- som

Slægtsbenævnelse for visse Arter, Tetraffonopterus for andre, uden at
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dog flere Skælrækker bagved Bugfinnerne, og hos hvilke Over-

kjævebenet kun naar lidt bagved en fra Ojehulens Forrand fældet

lodret Linie. Hojden indeholdes 2''/4—2^/9 Gange i Totallængden

fra Snudespidsen til Haieroden, Hovedels Længde 3^2—3^/3 Gange.

Ojnenes Tværmaal er over en Tredjedel af Hovedets Længde

(Gjællelaagets Hudbræmme medregnet) og i Almindelighed storre

end (sjældnere lig med) deres indbyrdes Afstand. Rygfinnens

Hojde er lig med dens Afstand fra Hudfinnen, men mindre end

dens egen dobbelte Længde; Gatfinnens Længde er lig med eller

storre end Hovedets, dens storste Hojde lig med eller lidt

mindre end Legemets halve Hojde. Brystfinnerne naa i det

hojeste til Bugfinnerne, disse knap til Gatfinnen. Der findes

37—38 Skæl langs med den fuldstændige Sidelinie, 7(8) ovenfor

og 8 nedenfor samme, paa Forkroppen, foruden de uparrede i

Midtlinien, og Skællene ere forsynede med talrige (ofte 6—14,

hos yngre færre) Viftestriber. Straaletallene: D: 11(2.9);

V: 8; A: 29—31(3.26—28). Der er undertiden Spor til en

raork Plet bagved Gjællelaaget, men Sidebaandet er utydeligt.

Det storste Exemplar er 2\ Tomme langt.

Af de beskrevne mellemamerikanske Arter stemmer T. Orstedii

i Henseende til Skælrækkernes og Galfinnestraalernes Antal mere

imidlertid om den beskrevne Aatyanax-kxi, at den horer til samme
iculatus, Bremrtii,

fasciatus og mierostoma, med andre Ord til Gu nthers Afdeling

.D. a, ?, *.. Aatyanax er oprindelig opstillet af Baird og Girard

(.Proc. Phil. Acad.

i havende en
'

dobbe'lt Tandrække i begge Kjæver.

Dette maa vel altsaa have vist sig at være urigtigt, og A. argentatus

om det senere er

bleven begrundet ^eller foreslaaet at klove denne Slægt og benævne en

egen Afdeling af dlen ÅBtyanax, er mig ubekjendt, isaa vel som, hvor

eller hvorledes delIte er sket; heller ikke er jeg i 1Stand til at indse

Grunden til en slig Klovning. Jeg vilde imidlertid

gjore opmærksom paa dette usikre Punkt i Nomenkl aturen, da de her

beskrevne Tetragoi ere bedre under-

! henforte til den nævnte Slægt.



231

eller mindre med T. petinensis (Peten So), T. humilis (Amatitlan

So) samt med T. microphthalmus , hvis særdeles smaa Ojne dog

udelukke enhver anden Sammenligning; de to andre Arter have

ogsaa mindre Ojne (Pandens Brede er hos dem begge »meget

stiirre.) end Ojets Tværmaal), og de stemme ikke i Proportioner

o, s. V. med den i Rio S. Juan levende Form, hvis Opdagers

Navn bor forblive knyttet til den.

Tetragonopterus Orstedii Kr. Altitudo corporis tertiam,

longitudo capitis quartam partern longitudinis totius (pinna caudali

exdusa) haud æquant. Diameter oculorum tertiam partern longitu-

dinis capitis {ad fissuram branchialem usque) superatj spatium inter-

orbitale superat vel rarius æquat. Os medio ere ; os maxillare post

anteriorem partern oculi haud extensum. Pinnæ dorsalis, spatio

pinnas ventrales et analem separanti suprapositæ, altitudo longitu-

dinem duplam ipsius haud æquat, spatium inter ipsam et pinnam

adiposam vero æquat; pinnæ analis longitudo longitudinem capitis

æquat vel superat, altitudo dimidiam altitudinem corporis æquat

vel vix æquat; peclorales ventrales attingunt vel fere attingunt, ven-

trales vix analem. Linea lateralis continua^ haud interrupta, squa-

mas 37—38 perforat; series squamarum horizontales in anteriori

corporis parte ? , rarius 8y supra illam, 8 infra eandem, præter

impares medianas; striæ radiales squamarum 6—i4, in junioribus

pauciores. Numeri radiorum: D: ii{2.9); V: 8; A: 29—31

(3.26—28). Macula scapularis interdum adest; tænia lateralis

Longitudo: 2% unciæ. Hab. in flumine R. S. Juan

Fra Cotinguiba i det nordostlige Sydamerika (Provindsen

Sergipe) har Kaptajn Hygora hjembragt 1 Art: T. microstoma

Gthr., og fra La Plata-Floden har Kroyer hjemfort 2 Arter,

nemlig T. rutilus Jen. og T. argyreus mihi (== fasciatus Steind.,

vix Cuvier), som jeg maaske faar Lejlighed til al omtale et andet

Sted.



5. Tetragonopterus BreTortii (Gi)l).

Prof. Gin beskriver paa det anforte Sted 4 Tetragonopterus^

Arter, af hvilke de 3 henfcires til »Poecilurichthys» ^ åen fjerde

(T. unilineatus) til en Underslægt i<Hemigrammus»^ karakteriseret ved

en ufuldstændig Sidelinie. Denne sidste Art fandtes ikke i den

Samling, som tilflod Universitets-Museet; af de tre andre er

T. pulcher G. aldeles ingen Tetragonopterus, men en Chirodon

eller Odontostilbe; men der fandtes desuden i Samlingen en af

Prof. Gi 11 overset Art af Underslægten Bemihrycon (T. trinitatis

Ltk.). T. Brevortii og T. tæniurus hore begge til den typiske

Afdeling af Slægten, der repræsenteres af T. rutilus, microstoma^

Cuvieri etc. («B, a, /S, *», Gthr.).

Hos det storre af de to foreliggende Exemplarer af T. Bre-

vortii G. er Legemsformen temmelig hoj; Hojden indeholdes der

kun 2^3 Gange i TotalJængden (denne som sædvanlig maalt til

det Sted, hvor Skælbekiædningen horer op midt paa Haieflnnens

Sider); Hovedets (slorste) Længde er knap lo Tredjedele af Le-

gemets storste Hojde; Ojnenes Tværmaal indeholdes 3^3 Gange

i Hovedets Længde og iVa Gang i deres indbyrdes Afstand,

men er storre end deres Afstand fra Snudespidsen. (Hos det

andet noget mindre og smækrere Exemplar indeholdes Hojden

2,7 Gange i Totallængden; Ojnenes Tværmaal er godt en Tredje-

del af Hovedets Længde og lig med Ojnenes Mellemrum). Enden

af det smalle Overkjæveben , der kan bære en lille Tand, falder

under Ojets forreste Del. Tænderne ere af sædvanlig Beskaffen-

hed og Form: 4 i forste, 4—o i anden Række paa Mellemkjæve-

benet, o. s. v. Rygfinnen begynder lige midt imellem Snude-

spidsen og Begyndelsen af Halefinnen, men flere Skælrækker

bagved Bugfinnernes Fæste; dens Hojde (parallelt med dens

længste Straaler) er storre end Hovedets Længde og end dens

egen dobbelte Længde (ved Grunden) samt fuldt saa stor som

dens Afstand fra Hudfinnen. Gatfinnens Længde er ikke fuldt

en Tredjedel af Totallængden (Halefinnen ikke medregnet). Bryst-
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finnernes Spidser naa forbi Bugfmnernes Fæste, disses Spidser hen

imod eller til Gatfinnen; de ere længst hos det mindre Exemplar,

Halefinnen er temraehg dybt kloftet. Sidelinien er fuldstændig,

og der tælles langs med den 37—40 Skæl, 7 over og 7 under

den, paa Forkroppen. T. Brevortii horer til dem, hvis Skæl kun

have forholdsvis faa Viftestriber, flere dog nedad mod Bugen end

opad mod Ryggen. Straaletallen e ere: D: 11(2.9); P: 11

—13; V: 7-9; .4: 34(3.31). (Den sidste dybt spaltede Gat-

finnestraale er som sædvanlig regnet for to). Ryggens morkere

Tone adskilles fra de solvblanke Sider ved en temmelig skarp

Linie, dog er det næppe nok, at man kan tale om et særligt

solvblankt Sidebaand; derimod er der en temmelig stor, aflang,

sort Plet lidt bagved Gjællespalten og en mindre tydelig, der

fortsætter sig til Kloften i Halefinnen, ved dennes Rod. (Smign.

for ovrigt G i 11 s Beskrivelse af Farverne hos den levende Fisk).

Vort storste Exemplar er godt 3V2 Tomme langt til Halefinnens

Spidser; men efter Gi 11 bliver den meget storre, 5—6 Tommer

6. Tetragonopterus tænlurus (Gill).

Denne lille Art har en smækker Legemsform; Hojden inde-

holdes 3 Gange i Totallængden (til Halefinnen), Hovedets Længde

derimod ikke 4 Gange; Ojets Tværmaal er lidt over en Tredje-

del af denne og lig med eller lidt mindre end deres mindste

Afstand. Overkjævebenet naar lidt bagved en fra Ojehuiens For-

rand fældet lodret Linie. Tænderne frembyde intet afvigende:

4 i forreste, o i anden Række paa Mellemkjævebenet, 1 lille paa

Overkjævebenet o. s. v. Rygfinnen begynder som sædvanlig midt

imellem Snudespidsen og Halefinnen og flere Skælrækker bagved

Bugfinnernes Fæste; dens Hojde er det dobbelte af dens Længde

og noget storre end dens Afstand fra Hudfinnen. Gatfinnens

Længde er omtrent lig med Hovedets, dens Hojde to Tredjedele

deraf. Brystfinnerne naa til Bugfinnerne eller ud over dette

Punkt, Bugfinnerne til Gatfinnen. Hos det storre af de to fore-



234

liggende Exeraplarer ere Bugfinnerne og den forreste Del af

Galfinnen echin ulerede. Der er omtrent*) 38 Skæl i den

fuldstændige Sidelinie, 7 over og 7 under samme, paa Forkroppen.

Straaletallene ere: D: 10.11(2.8—9); P: 12; V: 8; A: 32—35

(4.28—31). Der findes hos denne Art et tydeligt hvidl Bælte

langs med Grænsen mellem den blanke og den morke Del af

Legemet og i samme en mork aflang Skulderplet og en Plet ved

Haleroden, der fortsætter sig sora en mork Stribe til Rloften i

Halefinnen. Museels storste Exeraplar er 2*/a Tomme langt.

7. Tetragouopterus (Hemibrycon) trinitatis Ltk.

Et Glas med Tetragonopterer fra Trinidad, som Hr. Riise

i sin Tid havde erholdt af Hr. Gi 11 ved hans Tilbagekomst fra

denne 6, under Mærket uBrevortia tæniata Gill», indeholdt for-

uden de to nys omtalte Exeraplarer af T. tæniurus (Gill) 7 Ex-

eraplarer af en Form, der vel i hele sit almindelige Udseende

staar nær ved denne Art, men ved nærmere Eftersyn viser sig

for del forste at mangle den morke Skulderplet, og dernæst at

frembyde den endnu mærkeligere Afvigelse, at Overkjævebenet i

en storre Del af sin Længde er udstyret med smaa Tænder;

den raaa altsaa henfores til Underslægten Hemibrycon, af hvilken

der hidtil kun kjendtes én Art: T. (H.) polyodon Gthr. fra Guya-

quil. Da Arten er bleven overset af Prof. Gill**) — maaske

fik Hr. Riise tilfældigvis alle Exeraplarer af den, som vare i

Samlingen — er det tilfaldet mig at give den forste Beskrivelse

af den.

Formen er i Almindelighed smækker; Hojden indeholdes da

over 3 (S^/a) Gange i Totallængden (til Halefinnen), og Hovedets

Længde er tre Fjerdedele af Legemets storste Hojde. (Hos et
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mere undersætsigt Individ — Hun med Rogn — er Hojden

netop en Tredjedel af Totallængden, Hovedet to Tredjedele af

Hojden). Ojnenes Tværmaal er storre end deres indbyrdes Afstand

og indeholdes fra 2^/2 til henved 3 Gange i Hovedets Længde,

Mellem- og Underkjævetænderne frembyde intet ualmindeligt:

forrest paa Mellemkjæven 4—5, bagved dem 4 Tænder paa hver

Side o. s. V.; derimod viser Overkjævebenet (der ender i eller

lidt foran en fra Pupillens forreste Rand fældet lodret Linie)

den Mærkelighed, at det bærer en Række af 8—11 én- til tre-

spidsede Sraaatænder; er del fulde Tal til Stede, indtager denne

Række den storre Del af Knoglens Længde, ere de færre end

ovenfor angivet, omtrent den halve; hos mindre Exemplarer er

deres Antal nemlig mindre (f. Ex. 5), og de hæve sig ikke op

over Kjæveranden. Hos storre Individer ere de forreste og

fleste tydeligt trespidsede, selv om de bageste kun have i eller

2 Spidser. RygQnnens Begyndelse falder midt imellem Hale-

finnen og Snudespidsen, men langt bagved Bugfinnernes

Fæste, midt imellem disse og Galfinnen; dens Hojde er lig

med dens Afstand fra Hudfinnen og det dobbelte af dens Længde;

Gatflnnen er saa lang som Kroppen er hoj hos de smækrere

Individer. BryslQnnerne naa til Bugfinnerne, disse derimod ikke

til Gatfinnen. T. trinitatis horer til dem, hvor Skællene have

mange tætstillede Viftes triber; jeg tæller c. 40 Skæl langs

med den fuldstændige Sidelinie, 7—8 over og 7 under samme,

paa Porkroppen. S traaletallene ere: D: 10(2.8); P: 12:

V: 8-9; A: 32-33(4.28-29). Som hos andre Tetragonopterer

er Ryggen mork, Siderne og Bugen solvblanke, og i visse Stil-

linger kan man skjelne et hvidere eller mattere Baand langs med

den ovre Grænse af det solvblanke Parti; der er en miirk Stribe

midt paa Siden af Halefinnen fra dens Rod til dens Kloft, men ingen

Skulderplet. Det storste Exemplar er kun 2V3 Tomme langt.

Af de foreliggende 7 Exemplarer besidde de 4, som i det

hele hore lit de mindre, den ejendommelige Pigbesætning

paa Bugfinnen og Gatfinnen, som ogsaa fandtes hos den



ene T. tæniurus og som beskrives hos flere andre Tetragonop-

lerer, f. Ex. T. scabripitmis Jen, ; disse samme Exemplarer have

bojere Gatfinne, raaaske ogsaa lidt længere Bugfinner end de

andre. Hvor denne Echinulering optræder, antages den at ud-

mærke Hannerne; men den karakteriserer ingenlunde dette

Kjon af hele Slægten. Jeg har saaledes aldrig set den hos

en eneste af de talrige Tetiagonopterer fra Velhas-Dalen, som

jeg har havl Anledning til at undersdge, og som vistnok for

storste Delen vare fangne netop i Forplantningstiden.

Tetragonopterus {Hemibrycon) trinitatis Gthr. Vulgo

gracilis: altitudo corporis tertiam partern longitudinis totius (pinna

caudali exdusa) haud æquat, capitis longitudo tres partes altitudinis

corporis; rarius altitudo tertia pars longitudinis totius , longitudo

capitis duæ partes prioris. Os maxillare, usque ad lineam ver-

iicalem a pupilla oculi extensum, dcntibus minutis c. decem arma-

tum. PinncB dorsalis , longe post insertinnem pinnarum ventra-

lium incipientis^ altitudo distantiam a pinna adiposa æquat nec

non duplam longitudinem ipsius. Pectoralium apices ventrales

attingunt. Linea lateralis continua^ haud interrupta, squamas c. 40

perforat, dum 7 vel S serits squamarum partern anteriorem trunci

supra illam, 7 infra eandem, tegunt. Numeri radiorum: D: 10

{2.8); P: i2; Y: 8—9; A: 32—33 {4.28—29). Macula scapu-

laris nulla; stria caudalis adest. Longitudo: 2\'2 unciæ. Hab.

insulam Stæ Trinitatis dictam.

her (GiU).

Tetragonopterus pulcher GiU 1. c.

Arterne af Slægten Chirodon Gir. ligne saa ganske Tetra-

gonopterer, at man ikke bor undre sig over, at de kunne for-

vexles, naar man ikke undersoger Tandforholdene eller bliver

ledet til en Formodning om en Forskjel i denne Henseende af

Mundens Lidenhed — den eneste ydre Forskjel mellem

Chirodon og Tetragonopterus. »Teknisk« er den trinidadske Art



egentlig en Odontostille Cope ((.Proc. Ara. Phil. Soc.« 1870,

p. 566), raen denne Slægt afviger kun fra Chirodon G. ved, at

Sidelinien ikke er afbrudt som hos denne, men fuldstændig; da

denne Karakter, sona jeg andet Steds skal vise, ikke afgiver et

sikkert Artsmærke for Telragonoptererne*), end sige kan tjene til

fra denne Slægt at klove en særkilt Underslægt (nHemigrammus«

Gill), bor den vistnok heller ikke benyttes til at adskille Odon-

tottilbe og Chirodon , naar denne Adskillelse ikke finder en Stotte

i andre Forhold. Det hedder jo rigtignok i »Cataiogue of Fishes«,

V, p. 332, om denne sidste «maxillary teeth none«; men dette

gjælder i det hojeste om Ch. interruptus Jen., ikke om Ch. ptsci-

culus Girard, Slægtens typiske Art, der udtrykkelig be-

At heller ikke denne Karakter bor benyttes til en Klovning af

riationen i denne Henseende er indenfor Tetragonopterus-Slægten,

og skal af mig blive nærmere udviklet ved en anden Lejlighed;

derimod tror jeg nok, at Chirodon alburnus Gthr. («Proc. Zool.

Soc.» 1869, p. 424) paa Grund af Tændernes afvigende

Beskaffenhed bor udskilles og maaske overfores til Aphyo-

Chirodon pulcher opnaar som de andre Chirodonter kun en

meget ringe Storrelse; intet af de ikke faa foreliggende Exem-

plarer er over l^/s Tomme langt. Legemets Hojde indeholdes

2-/3 eller 2% (sjældnere 3) Gange i Totallængden (til Halefinnen),

Hovedets Længde 4 Gange eller lidt derover. Munden er meget

blive altsaa folgende:

pisckulus Gir. Chili. 4. Ch. viaba Ltk. R d. \

interruptm den.). Mal- (Mellem-Brasilien).

5. Ch. pulcher (Gill). Trini
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del korle Overltjæveben naar dog til en fra Ojehulens for-

Rand fældet lodret Linie. 1 hver Hælvte af Underkjæven

er 6—7 Tænder, der lillage i Hojde fra de bageste til de

forreste, som have 7— 9 Spidser (a);

i Mellemlijævebenet er der o paa hver

Side; de ere smallere og spidsere end

Underkjævens og have 9 Spidser hver (6);

endelig er der paa hvert Overkjævebens

forreste Halvdel 3 af lignende Beskaffenhed, men lavere og

mere afrundede (c). Rygfinnen begynder lidt bagved Bugfinnernes

Fæste; dens Hojde er storre end dens Afstand fra Hudfinnen,

men lig med Gatfinnens Hojde og rigelig det dobbelte af dens

egen Længde; Galfinnens Længde (ved Grunden) er atter om-

trent lig med Hovedets Længde, dens Hojde to Tredjedele deraf.

Brystfinnerne naa til Bugfinnerne, disse næsten til Gattet. Der

er 33—34 Skæl langs med den fulds tændige Sidelinie, 5 over

og lige saa mange under samme paa Forkroppen (den uparrede

Midtrække for oven og neden som sædvanligt ikke medregnet);

det enkelte Skæl kan have 4—7 Viflestriber. Straaletallene:

D: I0.lt (2.8-9) ;P: c. 12; V: 8; A : 23-25(3-4+20-21).
Det hvide Sidebaand og den morke Skulder- og Halepiet ere i

Almindelighed tydelige nok; dog kan Skulderplelten ogsaa mangle.

9. Serrasalmo (Pygoeentrus) notatus Ltk.

Museet skylder Hr. Apotheker Schibbye i Caraccas 2

Exemplarer af en Pygocentrus<f som jeg nodes til at anse for ny.

Legemsformen er langstrakt oval; Rygprofilel danner en

regelmæssig Krumning fra Rygfinnen til den stærkt nedstigende

Pande, der kun viser det allersvageste Spor til en Sænkning

over Ojet; Bugprofilet en svag Krumning fra Hagen til Gatfinnen.

Underkjæven springer, selv naar Munden er lukket, kjendelig

frem foran Overmunden. Afstanden fra Snudespidsen til Ryg-

finnen er meget storre end fra dette Punkt til Halefinnen, men

lig med Afstanden fra Snudespidsen til Bugfinnerne; Legemets
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dets Længde (fra Snudespids til Gjællespalte) en Tredjedel af

denne Totallængde, dels Tykkelse to Tredjedele af dets Længde.

Ojets Beliggenhed er omtrent lige langt fra Hovedets ovre og

nedre Rand, dets Afstand fra Snudespidsen derimod ikke det

halve af dets Afstand fra Gjællelaagets Rand; dets Tværmaal en

Sjettedel af Hovedets Længde og en Tredjedel af Pandens Brede

eller Ojnenes indbyrdes Afstand; denne saaledes det halve af

Hovedets Længde. Næseborene ligge umiddelbart over en vandret

Linie, der vilde berore Ojets ovre Rand. En udviklet Skulptur

findes paa Suborbitalia, Præoperculum og de tre Opercularia',

desuden et lille Parti i Tindingen og et lignende mellem Ojne

og Næsebor. Andet Suborbitale er lige saa eller fuldt saa hojt

som bredt og naar helt hen til Forgjællelaaget; Operculare ikke

fuldt 4 OVa) Gange saa hojt som det er bredt. Tænderne ere

til Stede i sædvanligt Antal (f ) og med sædvanlig Form og ovrige

Beskaffenhed. Rygfinnens Længde er mindre end Gatfinnens,

som omtrent er lig med Legemets halve Hojde; Rygfinnens Hojde

er fortil det dobbelte af hvad den er bagtil, men ikke slorre end

Gatfinnens, som dog synes lavere, fordi den i saa stor en Del

af sin Udstrækning er dækket af Skæl. Hudfinnen er lille, uden

Slraaler, og anbragt midtvejs mellem Ryg- og Halefinnen. Hale-

finnen er bagtil næsten lige afskaaren, men dog lidt indskaaren

' Midten og med afrundede Flige. Brystfinnernes Spidser naa

hen til den Linie, i hvilken Bugfinnerne ere fæsteide, disse

næsten til Gattet. En fortil, i Nærheden af sit Udspring, tem-

roeiig bred, nogen Stribe kan forfolges fra Nakken til Rygfinnens

Begyndelse. Straaletalle ne: D: 18(2.16); P: 16; V: 7;

A: 29—31(3.26—28); C: 8.t7.5. Bugtakkernes Antal er 25

—26. Der er en sort Plet paa Skulderen bagved Gjællespaltens

«vre Del. Storrelse: 9 Tommer.

Af de bekjendte Pygocentrus-Xrler har jeg kunnet sammen-

ligne den her beskrevne umiddelbart med S. piraya Cuv. samt

med S. nigricans Spix (som ikke er den yngre Form af S. piraya).



240

Af de Arier, som jeg ikkun kjender af Beskrivelser, kommer

S. (P.) Nattereri Kn. den vistnok nærmest, men den afviger fra

kun 2^/3 Gange i Totallængden) og mindre Ojne i Forhold til

Hovedets Længde (deres Tværraaal er hos S. Nattereri en Fjerde-

eller Femtedel af denne), ved at andet Suborbitale berorer Præo-

jurculum umiddelbart, ved at Gatfinnen fortil ikke er forlænget,

samt derved — og dette er vel det vigtigste — at Forlængel-

serne paa Indsiden af forste Gjællebue ere korte og brede.

S. niger har 40 Bugtakker og flere Gatfinnestraaler; S. scapularis,

der ligesom S. notatus har en sort Skulderplet, er forholdsvis

hojere af Legemsform, har storre Ojne (i Forhold til Hovedets

Længde), smallere Pande og et nogent Hudbælte mellem Sub-

orbitale og Præoperculum. Jeg nærer derfor ingen Tvivl om, at

Arten er ny: den hidrorer jo ogsaa fra en Egn, hvis Fersk-

vandsfiske kun ere lidet kjendte, men til Kundskaben om hvilke

vort Museum ved de her meddelte «Jchthyographiske Bidrag.

Nr. 1—3 dog har kunnet bidrage noget.

Serrasalmo {Py g o centrus) notatus Ltk. n. sp. Formå

elongata, ovalis; dorsum arcuatum^ fronte decurrente^ vix concava^

maxilla inferiore 'prominula. Altitudo corporis dimidiam Longitu-

dinem, pinna caudali exdusa^ æquat^ longitudo capitis tertiam

partern. Oculorum diameter tertia pars spatii interorbitalis ^ sexta

longitudinis capitis. Suborbitale secundum æque altum ae latum^

vel nonnihil altius^ præoperculum attingit; opercularis aliitudo lati-

tudine quater fere major. Dentes palatini desunt. Appendices ante"

riores arcus branchialis externi breves^ latiuiculæ. Pinna dorsalis

humilis anali breviar; adiposa minutUy radiis nuUis; caudalis parum

incisa, tobis rolundatis; pectoralium apices ventrales attingunt;

tudine cequat. Spinæ ventrales 26 v. 26; radiorum numeri: D: 18

(2.16); P: 16; V:?; A: 29—81 {3.26—28); C: 8.17.5. Ma-

cula scapularis nigra. Longitudo fere pedalis. Hab. in Venezuela.



Videnskabelige Meddelelser

1874. Udgivne af Selskabets Bestyrelse. Nf. 17.

Om Ellekragens Forekomst i Danmark.

Forststudeiende Ad. Steen.

(Meddelt den 22de Januar 1875.)

"oranlediget ved de Ytringer, der fremkom paa Foreningens

Mode d. 30te Oktober 1874 angaaende ovennævnte Æmne, be-

sluUede jeg om muligt at give et lille Bidrag i denne Retning

ved at samle de Oplysninger, der maalte kunne fndhenles om

Sagen, og fremsætte de Resultaler, hvortil de synes mig al fore.

Som Supplement til de af Hr. Professor Reinhardt paa

ovennævnte Mode forelagte Data ser jeg mig — ved velvillig

Meddelelse fra forskjellige Sider — i Stand til at hidsætte fol-

gende:

1. Afdode Skovfoged Andersen ved Humleore Skov imellem

Roskilde og Ringsted skal i Foraaret (Marts) 1850 have

skudt en Ellekrage sammesteds og afgivet den li! Skovejer

Muus paa Sorup. (Meddelelsen skyldes Hr. Skovrider,

Jagtjunker Jensen).

2. Skovrider, FJeutenant Holck (paa Leilinge) har, saavidl min-

des, i Aaret 1853 iagttaget en Ellekrage ved Borskop Aa

imellem Fredericia og Vejle. (Skyldes Iagttageren selv).

3. Skovrider Bruhn (paa Ravnehus) har for c. 20 Aar siden

iagttaget en Ellekrage paa det hirschholmske Skovdistrikt i
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Folehave Skov, saavidt mindes, lidlig paa Foraarel. (Skyldes

lagllagcren selv).

4. Skovfoged Larius (nu i Tidsvilde Hegn) vil i Foraaret 1858

have skudt en Ellekrage i Ledoje Plantage. (Skyldes Hr.

Jagtjunker Jensen).

5. Skovfoged Se eger har i Aaret 1864 skudt en Ellekrage i

Alraindingeskoven paa Bornholm. (Skyldes Hr. Skovrider

Briiel paa Romersdal).

6. Afdiide Skovfoged Thomsen i Rundforbi og Forstelev Pe-

tersen sammesteds have hver skudt en Ellekrage i Jægers-

borg Hegn i September 1868. (Skyldes Hr. Jagtjunker

7. I Aaret 1870 er der ved Rugaard, beliggende i Randers Amt

og lilhorendc Hofjægermester Mourier-Petersen, af

Ejeren iagttaget en Ellekrage. (Skyldes Hr. Kammerjunker,

Herredsfoged Woldike).

8. 1 Aaret 1872 har Skovfoged Se eger skudt en Ellekrage i

Lyngbyegnen. (Skyldes Hr. Skovrider Bruel).

9. Skovrider Bruhn har i Slutningen af April eller i Begyndelsen

af Maj 1S72 set et Par Ellekrager i et gammelt Asketræ i

sin Have; men derfra toge de strax efter Flugten til en

nærliggende ung Egebevoxning i Lille Hareskov; han haa-

bede, at Fuglene vilde yngle der i Egnen; men, efterat være

sete den samme eller folgende Dag af Skovfoged Seeger

og atter nogle Dage senere iagttagne i Store Hareskov, for-

svandt de. Det maa bemærkes, at den ene af disse Elle-

krager mulig kunde være identisk med den af Skovfoged

Seeger samme Aar skudte Fugl. (Skyldes Iagttageren

selv, Hr. Skovrider Bruhn).

10. 1 Foraaret 1872 har Distriklsjæger Miihldorff iagttaget en

Ellekrage ved Torvemosen i Lellinge Frihed, en Skov under

Leilinge Skovdistrikt. (Skyldes Hr. Lieutenant Holck).

11. 1 Oktober 1872 har Skovrider Johannsen (paa Frederiks-

hind) i Ulkcrup Skov i Odsherred iagttaget en Flok af
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10—12 Ellekrager, blandt hvilke en*) blev skudt og er

anfort af lir. Professor Reinhardt; Fuglene opholdt sig i

Boge-Besaaningshugst, hvor Opvæxten allerede pletvis havde

naaet en betydelig Størrelse og dannede smaa Tykninger;

de saaes flere Dage ilræk og htirte aabenbart sammen.

(Skyldes Iagttageren selv).

12. Lieutenant Holck saa den 23de Maj 1873 en Ellekrage sidde

i et Træ ved Landevejen imellem Kjoge og Ringsted, ikke

mere end c. 60 Alen fra Opsynsmandsboligen ved Skovhus-

vænget og c. 400 Alen fra Lellinge Skovridergaard. Han

gik med Opsynsmanden paa Landevejen henimod den, og

den floj forst, da han var 20—30 Alen fra den. Samme

Dag blev en Ellekrage, rimeligvis den samme, set af Di-

striktsjægcr Miihldorff i et Hegn imellem Krageskov og

Lellinge Overdrev. (Skyldes Iagttageren selv, Hr. Lieute-

nant Holck).

13. Ved Ullerslev, en Mils Vej Vest for Nyborg, er der i August

1874 skudt en Ellekrage, som findes udstoppet hos en Na-

turaliesamler i Odense. (Skyldes Hr. Overlærer V. Striim).

11. Forstelev Hej Iraann har den 27de Oktober 1874 skudt en

Ellekrage i Ulkerup Skov i Odsherred; samtidig saa han

flere Ellekrager. (Skyldes Hr. Forstelev Ulrich).

Man horer ofte den Mening blive udialt, at Ellekragent

(Coracias garrula) for et halvt hundrede Aar siden var lang

almindeligere i vore Skove end nu. Den skal i hin Tid have

»«ret lige saa almindelig som Skovskad en {Garrulus glandarius);

roen afvigte Sommer, i hvilken der har vist sig en ganske ual-

mindelig Mængde Skovskader, kan dog under ingen Omstændig-

heder benyttes som Maalestok. Mange Forstmænd erklære i de

')Dpr



244

sidsle 40—50 Aar ikke at have set Ellekrager, medens andre

Meddelelser paa ingen Maade samstemme hermed. Sporger man

om Grunden til, at Ellekragen i saa lang Tid ikke har vist sig

paa Steder, hvor den tidligere er forekommet, medens den anden-

steds ingenlunde optræder sparsomt, maa Forklaringen være den,

at der er foregaael en Forandring med Ellekragens Forhold

her i Landet. Ifoige flere Iagttagelser maa dette bero paa, at

Fuglen for en stor Del kun optræder her som gjennemrejsende,

altsaa om For- og Efteraaret, og paa den Maade kun kommer i

Beroring med visse Egne, hvor den da ogsaa iagttages, medens

den paa andre Punkter viser sig sjeldnere. At man endog har

iagttaget ligesom smaa Rejseselskaber af disse Fugle, synes at

bekræfte Rigtigheden af denne Hypothese; men der bliver dog

den Bemærkning at gjore, al den Vej, som Ellekragen tager

hos os, ikke er ganske tydelig. For de Individers Vedkom-

mende, som vise sig paa Bornholm eller i det osllige Sjælland,

kan der vel ingen Tvivl opstaa ; men anderledes forholder del

sig med de mange, der i de senere Aar ere forekomne i Ods-

herred og, efter hvad der foreligger, kun iagttagne i nogle faa

Dage. Del synes nemlig ikke, som om disse Fugle ret vel ad

denne Vej kunne naa de Egne, hvorhen Ellekragerne i Reglen

trække, nemlig til Mellem-Sverige, og i Norge staaer del fast, at

Fuglen kun er en tilfældig Gjæst (jfr. Robert Collell's Af-

handling: « Oversigt af Christianiaegnens ornithologiske Fauna » i

« Nyt Magasin for Naturvidenskaberne. 1864, S. 398). Hvorledes

del gaaer med de i Odsherred og lignende Egne iagttagne Elle-

krager, om de trods den mærkelige Route naa til samme Sted

som de andre, eller om de virkelig yngle her, — del lader sig

endnu ikke afgjore. For enkelte Ellekragers Vedkommende kan

det sikkert siges, al de have ynglet her; det viser Tidqn, paa

hvilken Fuglene ere sete, med Bestemthed.

Hvad er nu Grunden til Forandringen med Ellekragen?

I Reglen fremsættes den Anskuelse, at de hule Træers For-

svinden har forjaget Fuglen; men delle er man sikkert altfor til-
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hiijelig til at beraabe sig paa , fordi man i Ojeblikkel ikke véd

noget bedre. Der findes nemlig mange Skove med Træbuller i

Ovcrllodighed, hvor Ellekrager endog i kortere eller længere Tid

have taget Ophold, men ikke bygget til Trods for de mange Rede-

pladser. Skulde desuden Træhullernes Forsvinden have Indvirk-

ning paa Ellekragen, saa maatte ogsaa alle andre hulbyggende

Fugle være paavirkede af dette Forhold og enten forsvinde eller

aftage i Mængde; men vi have mange Fugle, der staa paa samme

Standpunkt som Ellekragen ^ hvad Redepladserne angaaer, men

som ere saa langt fra at forsvinde, at de endog hore til vore

almindeligste Fugle, som f. Ex. Træloberen {Certhia familiaris),

Spætmejsen (Sitfa europæa), adskillige Spætter {Picus major

og lign.), hvortil slutte sig Natuglen (Syrnium aluco}^ Mus-
vi ten {Parus major) ^ Skovspurven {Fringilla montana)^ Stæ-

ren^*-) (Sturnus vulgaris) o. s. v. Med Hærfuglen {Upupa epops)

og andre hulbyggende Fugle, for hvilke man har opstillet samme

Paastand som for Ellekragen, kunde det maaske ogsaa vise sig

at være anderledes. Sagen er vel den, at Ellekragen horer til

Je Fugle, der i saare ringe Grad eller rettere aldeles ikke kunne

lempe sig efter den Kultur, Mennesket paatrykker Skovene og

dermed det i dem værende Fugleliv. Ellekragen stiller navnlig

lien Fordring, at dens Opholdssted skal have meget fyldigt Krat

eller Underskov, Noget, som kun faa Steder ret findes i vore

Skove; dette bekræftes ved de fleste Iagttagelser (jfr. de tidligere

anforte Data). Der kan ikke gjores den Indvending imod den

her fremsatte Opfattelse, at, hvis den var rigtig, saa maatte

ogsaa enhver anden Kratfugl være forsvunden herfra; thi Fuglene

gjore hojst forskjellige Fordringer i denne Henseende. Af de

Fugle, der staa Ellekragen nær, vil det være naturligst at om-

lale Skovskaden; men, fortjener den end tildels Navnet oKrat-

f'igl", saa kan den dog ikke være det i nogen hoj Grad, da

*) Man maa vel erindre, at Stæren ikke er
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den som oftest færdes paa de hojslammede Træers Grene,

hvorvel den jo ganske vist i Reglen træffes i Skove, hvor der

tindes Smaakrat. Den gjor altsaa ikke saa store Fordringer i

denne Henseende som Ellekragen. Mange Fugle, navnlig af

Sangernes Gruppe, gaa mere og mere deres Undergang imode,

fordi Smaakrattene efterhaanden give Plads for aabne Græssletter

i Skovene. Som Exempel skal jeg nævne, at Hr. Skovrider

Bruhn, hvem jeg skylder saa mange værdifulde Oplysninger i

denne Sag, ved sin Ankomst til Ravnehus forefandt sin gamle

Ven Nattergalen {Sylvia philomela) i et lille Hasselkrat i Nær-

heden af sin Bolig; men, da Krattet inden det folgende Foraar

blev bortryddet, forsvandt Nattergalen ojeblikkelig, og siden har

der ingen saadan Fngl vist sig der i Egnen. Dette viser, hvilken

Betydning Underskovens Tiiintetgjorelse har for de Fugle, for

hvilken den er en Livsbetingelse. — Ifoige Hr. Skovrider Quades

(ved Malterup) Iagttagelse skulle de afstændige*) Træers Bort-

rydning bevirke, al Ellekragen ikke findes paa flere Lokaliteter;

han har nemlig som oftest set den sidde paa gamle Træers

overste og torre Topspidser, medens han — mærkelig nok —
ikke har set den i Krat. Dette sidste maa dog vel bero paa en

Tilfældighed; men det var jo ikke urimeligt, om ogsaa det

nævnte Forhold havde Indflydelse paa Fuglens Forekomst, da

det skal være dens Vane at sidde paa fremragende Punkter og

spejde omkring. At Skovkulturen har paavirket den, navnlig der-

ved, at Smaakrattene bortryddes, det synes i alt Fald at være

sikkert. Andre Fugle synes derimod at være i boj Grad i Stand

til at lempe sig efter Kulturen. Som et interessant Exempel

kan anfores, at de Fugle, som overhovedel bygge i de i Skovene

ophængte Kasser (aMejsekassem kaldede, fordi det navnlig erJVIej-

se-rne, der bygge i dem), holde sig til de allernyeste, tværlimod

hvad man skulde vente; de Mejsekasser, som forrige Sommer
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Me\e ophængte og dengang beboede, vare i sidste Sommer blevne

vragede for dem, der da vare nye. Man skulde snarere have

troet, at, jo ældre Kasserne bleve, desto mere tjenlige vilde

Fuglene finde dem. Mejserne finde sig altsaa i en ganske for-

bavsende Grad i Kultur; derimod bygge Spætmejsen, Spætterne

og lignende Fugle aldrig i Kasserne; Spætterne hugge dem blot

sonder og sammen.

Efter Alt, hvad der er oplyst om Ellekragen, vil det indses,

at den er fuldkommen berettiget til at regnes med til den danske

Fauna som en regelmæssig og ikke blot tilfældig

Fugl. Al den ikke i noget Land er særlig alraind

Grand til at formode, da den stadig bliver saa me

Efter at jeg har forelagt min Meddelelse i « Naturhistorisk

Forening«, cre endnu folgende Data komne til min Kundskab:

1. I det vestlige Thy er et Exemplar af Ellekragen, som Etats-

raad Steenstrup i Trediverne saa udstoppet der, blevel

skudt, saavidt vides, et Par Aar iforvejen. (Skyldes Hr.

Etatsraad S teen s trup).

2. 1 Aaret 1832 eller 1833 meldte en af Folkene paa Bognæs-

gaard ved Roskilde, at «en gal Fugl« var nede i Ogaards-

skov, hvilken Fugl viste sig al være en Ellekrage. Del var

en varm Sommerdag med Graavejr, og Meddeleren mindes,

hvorledes han saa Fuglen flyve tilvejrs fra en Bog og der-

efter gjore 5—6 Kolbylter nedad mod Kronen af en anden

Bog, hvor den forsvandt, Alt under en ejendommelig Række

Skrig. (Skyldes Iagttageren, Hr. Cand. pharm., Bryggeri-

bestyrer Th. Schiolz).

3. I Sommeren 1833 eller 1834 saa Bryggeribeslyrer Th.

Schiotz en Ellekrage (dod) i Bognæs Skov; den var skudt

af Skovrider Kuhn paa Lindholm. (Skyldes Hr. Schiotz).
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1 Aarel 1835 saa Hr. Schiolz en Ellekrage i Udkanten af

en Skov imellem Freiieriksborg og Hellebæk, Den isad paa

en Stjaart (o: udgaaet Gren) paa en Bog ved el Hus læt

ved Landevejen og blev rolig siddende, medens Vognen

kjortc forbi, skjonl man pegede paa den for at vise, hvor

don sad. (Skyldes Iagttageren selv).

Dr. Liitken har omtrent ved Aaret 1840 set Ellekragen i

de hojc Træer udenfor Soro Kirke, i Alleen fra Klosterporten

til Akademiet. Han har den bestemte Erindring, at han

saa Fuglen der to eller tre Dage efter hinanden. (Skyldes

Iagttageren selv).

I Aaret 1840 har Kammer- og Jagtjunker, Skovrider Be rre-

gaard set en Ellekrage i Kragdakevang ved Esrom. (Skyldes

Iagttageren selv).

Den 2den August 1846 saa Hr. Schiotz en Ellekrage i

Ruder Hegn. Det var paa en varm og solklar Formiddag,

og Meddeleren havde med Cand. jur. Strandgaard sogl

Skygge under en lovrig Bog, fra hvilken de snart horte en

dem ubekjendt Kvidder, der var en Vexlen af meget dæmpet

Flojten og Sraaasnakken som af en Skade. De listede da

lidt omkring og fik endelig Oje paa Musikanten, der viste

sig at være en Ellekrage, som sad inde i selve Kronen,

som om den sogte Skygge. (Skyldes Iagttageren selv, Hr.

Schiotz).

1 August 1852 eller maaske 1853 saa Hr. Schiotz en

Ellekrage paa Svogerslev Mose ved Roskilde; den floj ud

af el Hegn paa Kanten af Mosen og salte sig paa Marken,

hvor den blev skudt af Kgl. Skuespiller Albrecht, der,

saavidt mindes, skjænkede den til Roskilde Latinskole.

(Skyldes Hr. Schiotz).

Hr. Schiotz saa fremdeles en Ellekrage nogle Dage efter

Snestormen den 13de Maj 1867; han kom med Morgen-

toget fra Kjobenhavn og fik Oje paa den, noget for del

naaede Thostrup Station. Fuglen sad paa Rækværket ved
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Banen, og han holdt Oje med den, medens Toget passerede

den, og saa, at den blev siddende, selv efter at Toget var

kjort den forbi. (Skyldes Iagttageren selv).

10. Den 2ode Maj 1870 har Hr. Naturhistorielærer H. Mor-
len sen iagttaget en Ellekrage i Lystrup Hegn (ved Slan-

gerup) paa en botanisk Excursion. Fuglen sad temmelig

hojt oppe paa en udgaaet Trægren; men Iagttageren kom

næsten lige hen til Træet, inden den Qoj. Dens mærkvær-

dige Stemme havde forst robet dens Nærværelse. (Skyldes

Iagttageren selv).

11. Den 18de Maj 1872 har en Rarl i Norup (paa Fyen) skudt

en Hun; den blev solgt til Dyrlæge Gril I, som udstoppede

den, og hos hvem den endnu findes. Der fandtes temmelig

udviklede Æg i dens Æggestok, saa at der kunde være

Formodning om, at der havde været en Han i Nærheden.

(Skyldes Hr. Overlærer S trom).

Til Slutning er det mig en behagelig Pligt at bringe min

hjerteligste Tak til de Herrer, som med saa megen Interesse og

Forekommenhed have understottet mig ved Tilvejebringelsen af

disse Oplysninger.



Synopsis Familiæ Scalidarum Indiarum

occidentalium.

Oversigt over Vestindiens Scalarier.

o. A. L. M-orch.

(Meddelt den 20de Februar 1874.)

i\ærværende Opregning af de ved de vestindiske Oer forekom-

mende Scalarier er væsentlig begrundet paa Consul H. Krebs's

og Justilsraad A.H.Riises Samlinger, endvidere paa

Hornbecks Samlinger, der bleve erhvervede deels af Apc

A. Benzon, deels af Dr. C. M. Poulsen; Universitetets zoo-

logiske Museum erholdt ligeledes ved Auctionen efter Dr. Ho

beck, ligesom alt langt tidligere fra ham og mange andi

Vestindien bosiddende, Bidrag, som ville blive anforle nedenfor.

I Sowerbys Monographi fra 1814, indeholdende 92 Arl^

opfores som vestindiske 10 Arter, hvoraf 8 nye; d'Orbigny a

forer 1853 i <.Mollusques de Cuba« 7 Arter fra Vestindie

hvoraf 5 nye. I nærværende Fortegnelse har jeg opfort 40 Arter,

hvoraf 18 ikke forhen ere beskrevne og 3, hvis Findested ikke

var bekjendt.

Scalariernes geographiske Udbredelse falder omtrent sammen

med Korallernes, idet Artsantallet er storst i Troperne og tager

stærkt af mod Polerne. I den nordpolare Region findes saaiedes
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liiiii -1 Ar(er; Scala gronlandica Perry er circumpolar. Ved Grori-

land og Labrador*) findes foruden denne Se. (Acirsa) borealis

Beck (S. Eschrichlii Holb.), der ikke er funden levende paa den

europæiske Side af Atlanterhavet, men derimod fossil ved Udde-

valla, i Irland o. fl. St. I den nordlige Deel af det stille Hav

findes foruden Se gronlandica: Scala IVroblews/cyi n. {S. borealis

Gould) og Se. (Acirsa) ochotensis AJidd., der kan ansees for en

gigantisk S. borealis. 1 den sydpolare Region repræsenteres Se.

Wroblewskyi ved Se. australis Lam., der er den saa lig, at

Gould anseer dem for identiske, og Se. borealis Beck ved Se.

granulosa Q. & G., der ligeledes mangler Ribber. Paa Americas

atlantiske Kystlinie forekommer der fra Cap God til Syd-Carolina

6 Arter. I den tropiske Deel, den mexikanske Havbugt med

dens Oer og den nordlige Deel af Sydamerica, der forovrigt kun

er lidet kjendt, findes 40 Arter; fra Rio og til Magellanstrædet

Paa den europæiske Side af Atlanterhavet flndes ved Norges

og Englands Kyster 4 Arter, der dog alle ogsaa findes i Middel-

havet; i delte Hav og de lilstodende Dele af Atlanterhavet findes

23 Arter, hvoraf kun nogle faa alene ere fundne udenfor, ved

Madeira. Fra Africas Vestkyst ere kun nogle faa Arter kjendte

(6); ved Cap forekommer 5 Arter, hvoriblandt ogsaa Se. australis

Paa Americas Stillehavs-Kyst fra Vancouvers 6 til Ovre Cali-

fornien findes 11 Arter; i den tropiske Deel, fra Peru til Cali-

fornien 26 Arter. Paa Sydamerikas sydligere Kyster er ingen

anfort uden Se. magellanica Phil. fra Magellanstrædet.

Paa den asiatiske Side af det stille Hav anfores fra Japan

og China 33 Arter; fra Philippinerne 35 Arter, næsten alle sam-

lede af C u min g; fra det Rode Hav og Forindien omtrent 25

Arter.

•British Museum«



Fra Ny-Guiiica og de ovrige Stillehavs-Oer findes omtrent

Fra Ny-Holland og Ny-Zeland 14 Arter.

Del saralede Antal af nulevende Arter vil omtrent være 240,

der i Almindelighed have en meget begrændset Forekomst. Det

storste Antal, nemlig 40 Arter, forekommer i Vestindien.

Det fra Philippinerne kjendte Antal (35 Arter) er vistnok ringe

i Forhold til Vestindien og til hvad man maatte vente, men

dersom China og Syd-Japan regnes med til samme Region, vil

Antallet blive omtrent tiO.

Sect. * Aciona Leach.

1. Scala Krebsii Morch n. sp.

T. umbilicata, ovata, polita , striis spiralibus aciculalis irre-

guiaribus; striæ incrementi obsoletissimæ; anfr. disjuncti ad sulu-

ram angulato-planati, convexi; costæ X in anfr. ult. ad suturam

auritæ; apertura subcircularis, labio subreQexo. Golor albus, in

media parte anfr. pallide ferrugineus.

Long. 17 mm.; lat. IOV2 mm.; all. aperturæ 6 mm.

Hab. St. Thomas «60' bl. S. Mud« (H. Krebs), spm. uni-

cuQi. St. Martin, spm. juvenile (H. Krebs).

Analog med Scala subpretiosa BIv. {Se Pallasii Kien.) Sowb.

Thes. fig. 14, men er meget mindre.

2. Scala pretiosula Morch n. sp.

T. perforata, oblongo-ovata, lactea, politissiraa; striæ incre-

menti argutæ, obsoletissimæ; anfr. omnino disjuncti, sulura hiante;

costæ VIII in anfr. ult. compressæ, candidæ, foliaceæ, obsoletissime

crispalæ, suturam versus expansæ; costæ 6 ult, antecedenli



oblique adnatæ, cæleræ conlinuæ; aperlura ovalis (sed fracla

Long. ll'/2 mm.; lat. 6*4 mm.; alt, apeituræ 4 mm.

Hab. St. Martin (11. Krebs), spm. unicum; spm. minus,

long. 6 mm., lal. 4 mm.

Denne nye Art nærmer sig noget til Scalaria fasciala So-

werby; Chemn. IV f. 1430 er meget lignende.

3. Scala principalis Pallas.

T. obtecle perforata, ovalo-turrita, tenuinscula, candida, niti-

dula, sub lente obsoletissime irregulariter spiraliler striata; anfr.

X disjuncli, costis XIV regularibus aculis in anfr. ult. ; aperlura

oblique-ovalis, labio rectiuscuio.

Long. 36 mm.; diam. 16 mm.; alt. aperturæ 10 mm.

Turbo principalis Pall. Spic. X, p. 32, 1774.

— — — Naturg. merckw. Tliiere, 1778, X,

p. 51, t. 3, f. 5, 6.

1787, p.260, n.203.

«Die scltene enge geribbte Wendellreppe« , Martini, Berlin.

Samml. Vil, p. 28, lab. lit.

Turbo pnrtcipalis Chemn. IV, p. 273, f. 1428, 29.

— — Schroter Journal 11, p. 451.

Il ab. Tortola (A. H. Riise).

Findestedet af denne Art anfcires her for forste Gang; noget

andet nu existerende Exemplar er mig ikke bekjendl; hverken i

London eller Paris har jeg, uagtet jeg særlig har henvendt min

Opmærksomhed paa denne gamle Art, forefundet den. Sower-

tjys Se. principalis fra Xipixappi er en særegen Art: Scala

ducalis Morch.

4. Scala Swiftii Morch, n. sp.

T. acuminalo-ovata, vix perforala, alba, polita, lineis acicu-

'•-»lis, spiralibus, obsolelissimis; anfr. disjuncli, convexi VII— VIII,

sulura rimala; coslæ foliaceæ in anfr. ult. XII, pagina antica ob-



soletissime rugoso-granulosa; apertura ovata, abbreviata, antice

effusa, labio subtorlo.

Lorig. 14 mm.; diam. 9 mm.; alt. apcrturæ 5 mm.

Hab. St. Thomas (R. Swifl), spm. unicum.

Nærmer sig mesl Se. obtusa Sowb.

5. Scala novemcostata Morch, n. sp.

T. abbrevidto-turrita , impcrforata, alba, nilida, tenuiiiscula;

anfr. disjuncli, convexi, rima anguslissima ; costæ compressæ,

acutæ, altisisimæ, continuæ, in anfr. iilt. IX. Apertura suborbicu-

iaris, obsolete coarctata.

Long. 9 rom.; diam. i^jo mm.; alt. aperturæ 2 mm.

flab. St. Thomas (Riise), spm. iinicum.

Scalaria hexagona Sowb. og især Se. foliacea Sowb. fra Crag-

formalionen erindre mest om denne Arl.

6. Scala spuria Morch.

T. imperforata, alba, polita, turrita, gracilis; anfr. disjuncli,

Long. 14 mm.; lat. 5^'o mm.; all. aperturæ 3 mm.

Pseudo-scalata. Scala spuria Chem. Conch. Cab. [V, p. 275,

f. 1438?

Hab. St. Thomas (Riise, Swifl); Anguilla (Hornb.).

Kommer nærmest til Seal. muricata Sowb. fig. 29. Skallen

er mere langstrakt, men Ribberne ere kun svagt angulercde og

ikke auriculatc ved Suturen. Chemnitz angiver St. Croix som

Findested samt al Laaget er gult; men det afbildede Exemplar

er af Martinis Samling.

7. Scala foliaceicosta d'Orb.

T. imperforata, elongato-conica , solidula, albida, nitidula;

' anfr. disjuncli XI convexiusculi, costæ VI— VII in anfr. ult., rectæ,

aUæ, ad suturam foliaceæ, auricula itiflexa uncinata. Apertura
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Long. 14V2 mm.; diam. 5^2 mm.

Scalaria aculeata Sow. Thes. p. p., fig. 35.

Scalaria foliaceicosta d'Orb. Cuba, p. 17, 1. X, f. 26— 28.

Hab. St. Thomas (Riise, Candé, Verkruzen); St. Croix

ifl); Anguilla (Krebs); Martinique, Guadeloupe (Candé).

Er analog med Se. tenuicostata Sow., fig. 76, fra Philip-

8. Scala spina rosæ Morch, n. sp.

T. turrita, alba, imperforala; anfr. vix disjuncti, ad suluram

planali; coslæ crassæ, in anfr. ult. X continuæ, oi)liquæ, com-

pressæ, non rellexæ, ad suturam spina brevi divergente; ambu-

lacra torla sigmoidea; apertura subcircularis.

Long. 7^2 mm.; lat. 3*/2 mm.

Hab. St. Thomas (H. Krebs), specimen unicum.

Analog med Se. aculeata Sowb. Thes. fig. 37.

9. Scala centiquadra Morch.

T. imperforala, abbreviato-turrita , alba, lenuis, pulcherrime

minores, liræ incremenli approximatæ, capillarcs, sat rcgulares;

;itifr. convexi, sutura profundissima ; coslæ foliaceæ cl præsortim

poslice subreflexæ, ad suluram spina brevi inflexa munitæ, pagina

nnlica lineis transversis rugulosa. Apertura subovalis, labro

Long. 15V4 mm.; lal. 7 mm.; alt. apcrturæ 5 mm.

Scalaria deniiculata Sowb. Thes. p. 87, t. 32, f. 25-26

(non Mig.).

Hab. Anguilla (H. Krebs); St. Thomas, St. Croix (Ifornb.,

Swifl, Riise, Krebs), Bahama (Riise).

sohjti; coslæ X
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lobis 4 parvis per paria digestis, postenores 2 tnajores. Aper-

lura circularis, labro lobalo.

Scalaria soluta Dkr. in Mus. Riiseano.

Long. 5 mm. ; diam. 2V2 ram.

Hab. St. Thomas (Krebs); Smiths Bay (Kiise).

Se. hyalina Sow. Thes., fig 21, nærmer sig raegel lil denne

Art.

H. Scala echinaticosta d'Orb.

T. abbreviato-turrita, lactea; anfr. Ires primi lævigali, adnali,

cæteri soluli; coslæ quadrilobalæ, in anfr, ult. XII. Apertura

solula, circularis, labio 4- vel 5-lobalo.

Long. 3*/2 mm.; lat. 2 mm.

Scalaria echinaticosta d'Orb. Cuba 2, p. 18, t. 11, f. 4—6.

Hab. St. Thomas (Swift, Riisc).

Var. Blandii.

T. abbreviato-turrita, lactea, perforata; anfr. disjuncli; costæ

X in anfr. ult., hue illuc continuæ, foliaceæ, vix reflexæ, margine

undulato-lobalo. Apertura soluta, piriformi-ovalis.

Long. 5^4 mm.; diam. 2 mm.

Hab. St. Thomas (Krebs).

Adskiller sig fra Hovedarien ved at Suluren er mindre

aaben, Fligene paa Ribberne mindre og talrigere; Ribberne ere

ikke sjeldent sammenlobende fra den ene Vinding lil den anden.

12. Scala volubilis Morch, n. sp.

T. anfr. valde discreli, coslis XIII in anfr. ult. brevissirais,

undulatis, vix lobalis.

Long. 4 mm.; diam 2 mm.; apertura diam. 1 mm.

Hab. St. Thomas; specimen unicum spira fracta (H. Krebs).

Scalaria hyalina Sow. Thes., Gg. 22, er meget lig.



Seot. ***

13. Scala pernobilis Fischer & Bernardi.

T. imperforata, tenuis, alba, abbreviato-conica ; anfr. V VI

convexi, lamellis copiosis elevatis, recurvis, superne subangulalis,

ad marginem tenuibus simplicibusque; anfr. ullimus dilatatus,

permagnus, non solutus. Apertura rotunda, columella incrassata,

callosa, urabilicnm tegens, peristoraate crasso, lamella valida, su-

perne producta et angulata.

Long. 40 mm.; lat. 33 mm.

Scalaria pernobitis Fischer & Bern. Journ. de Conch. 1854

p.293, tab. 8, f.2—3.

Hab. Guadeloupe (Cora. Beau).

Det eneste bekjendte Stykke, som blev fundet paa en Ruse

tilligemed Pleurotomaria Quoyana og ligesom denne var beboet

af en Eremitkrebs, findes nu i «Musée des coloniesi. i Paris.

En nærstaaende meget tykskallet fossil Art findes i Museet i

t'Jardin des plantes« og var erhvervet for Original-Exemplaret,

14. Scala occidentalis Nyst.

T. imperforata, tenuis, alba, lævis; anfr. subsoluti, ad sulu-

ram depressi; costæ foliaceæ, obliquæ, continuæ, ad suturam an-

gulatæ, hue illuc subauriculatæ, postice excavatæ, XIII—XIV in

anfr. ult. Apertura reniformi-ovalis. Operculum flavum.

Long. 13 mm.; diam. 6V4 mm.

Scalaria tenuis Sowb. Proc. Zool. Soc. 1844, p. 110 (non

Gray).

— — Sow. Thes. p.87, f. 67.

ScalaHa occidentali$ Nyst., Tableau 1873, p. 48.

Hab. St. Thomas (Hornb., Riise, Krebs, Koch); Nassau

(Krebs); Grabben Island (Unger).

Var. aurita; in anfr. ult. costis XI crassiusculis.

Long, 11 mm.; diam. 5*/2 mm.

Hab. St. Thomas (Riise).

Denne Varietet erindrer meget om S. foliaceicosta d'Orb.
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15. Scala erectispina Morch, n. sp.

T. minuta, imperforala, elongato-lurrita, solidiila, alba; anfr.

conlabulali, suturis excavalis profundis; coslæ XIII in anfr. ult.

poslice excavatæ ad suturam, auriculis acutis ereclis subrcdexis

vel lortis, poslice excavatis uti canajiculalis. Aperlura circularis,

labio anlicc incrassato, producto, torto.

Long. 4^/4 mra.; diam. 2^4 mm. ApcrUiræ alt, l*/4 mm.

Hab. St. Thomas (Riise).

16. Scala micromphala Morch, n. sp.

T. minuta, obtecte perforata, abbreviato-turrita , alba, spira

fiavescente; anfr. conlabulali sulura profunda; costæ XVIII in

anfr. ultimo, valde reQexæ, poslice excavatæ, auriculis erectis

poslice canaliculatis paululum reflexis. Aperlura circularis, colu-

raella producla lobata.

Long, 5 mm., diam. 3 mm.; aperluræ alt. 2 ram.

Ilab. Vieques (Riise); spm. unicum.

Scalaria imperialis Ad. tfc Reeve ligner i Henseende til

Formen.

17. Scala quindecimcostata Morch, n. sp.

T. lurrita, angusta, lactea, nilida; anfr. convexi disjunctised

riraa suturali angustissima; coslæ regulares, acutæ, compressæ,

validæ, candidæ, XV in anfr. ult. Aperlura subovalis, anlice ob-

solete angulata, labio duplice.

Long. 8''/4 mm.; diam. 3 ram.

Hab. St. Thomas (Riise); spm. unicum.

Differt a Se. clathratula Mig. testa raajore, anfr. disjuncli.

18. Scala venosa Sowb.

T, elongalo-turrita, imperforala, lævis, lactea; anfr. 9 dis-

juncli, varicibus XI in anfr. ult., crassis, valde reflexis, approxi-

matis, ad suturam subangulatis irapressione torla. Aperlura

oblique ovalis.

Long. 13 mm.; diam. 5 ram.

Scalaria venosa Sowb. Thes., p. 89, t. 33, f. 72—73.



Hab. St. Thomas (Swift, Krebs, Riise); Puerto Cabello, i

Lagunen (Prosch).

19. Scata Orbignyi Nyst.

T. elongato-turrila, solida, alba, imperforata, siitura profun-

dissima; costæ XIV in anfr. ult. brevissimæ, ad suturam angulatæ;

Long. 15 mm.; diam. 6V4 mm.

Scalaria elegans d'Orb. Amer. mér. p, 389, 1. 54, f. 1—3
(non Risso).

Scalaria Orbignyii Nyst. Tabl. 1873, p. 48.

El ab. St. Thomas (Krebs). Et afslidt Exemplar, som jeg

med nogen Tvivl henforer til denne Art.

20. Scala gradatella Morch, n. sp.

anfr. ult. XI; sutura canaliculata, constricla. Apertura ovalis.

Long. IIV2 mm., diam. 3 mm.

Hab. St. Thomas, et enkelt Expl. (H. Krebs).

Se. gradata Sow. er ikke ulig i Formen, men mange Gange

Seot. **** Turbona Browne.

21. Scala unifasciata Sowb.

T. turrita, imperforata, solida, nitida, alba, fascia fer-

ruginea suturali, hue illuc striis spiralibus subtilissimis ; anfr.

convexiusculi, sutura simplice; costæ VII in anfr. ult., continuæ,

ambulacra vix torta. Apertura circularis labio incrassalo antice

subcrenulato, angulo producto.

Long. 10 mm.; diam. 4 mm.

Scalaria unifasciata Sowb. Thes. p. 98, t. 33, f. 68.

Hab. Anguilla, St. Vincent (Riise, Krebs, Swift, Ravn),

St. Croix (Orsted); St. Martin (Krebs); St. Jan (Riise); Guade-

loupe (Swift). -
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22. Scala undecimcoslata Morch, n. sp.

T. imperforata, abbrevialo -turrita, solidissima, lactea vel

isabellina, subtilissime et confertissime spiraliter striata; aufr.

convexij sutura profunda; costæ candidæ, crassæ, triquetræ, regu-

lares, æquales circ. XI in anfr. uU., ad suturam expansæ, antror-

sum adnatæ; ambulacra obliqua vix torta. Apertura ovalis pa-

riete aperturali obtecto, labro crasso antice angulato.

Long. IOV4 mm.; diam. 4* mm.

Hab. St. Thomas (Krebs, Riise); Jamaica (Verkriizen*).

Ligner noget Se. monocycla Lam.

23. Scala octocostata Morcb, n. sp.

T. gracilis , alba, polita, striis spiralibus subtilissimis sub

lente vix detegendis; anfr. convexiusculi, sutura impressa; costæ

sigmoidea. Apertura obovata, pariele vix teclo, labio antice in-

Long. 8 ram.; diam. 3 mm.

Hab. St. Thomas, spm. unicum (Krebs).

Scalaria elenentis Sowb. er nærmest beslægtet med denne Art.

24. Scala ebumea Pot. & Mich.

T. turrila, tenuiuscula, imperforata, albida, nitida, striis spi-

raljbus obsoletissimis parcis; anfr. convexi. sutura impressa;

costæ XII— XIII in anfr. ult. argutæ, margine reflexo præsertim ad

suturam; ambulacra angusta torta. Apertura subovalis, pariete

obtecto; labio antice incrassato.

Long. 20 mm.; diam. T'/s mm. (spm. permagnum).

Scalaria eburnea Pot. «£ Mich. 1838, Cai. Douai p. 344, t. 31,

f. 1—2.

Scalaria fragilis Gray Hanley Textbook 1842 p. 63 & 158.

_ _ Sowb. Thes. I, p. 88, t. 33, f. 164, 60, 66.

Scalaria albida d'Orb. Cuba p. 17, t. 20, f. 24-25 (1853).
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Scalaria ligala C. U. Adams Cotilr. n. i, p. 67?

Var, a, angusta.

Hab. Cuba (Auber); St. Thomas (Ravn, Bardenfl., Riii

Krebs); St. Martin (Krebs); Trinidad, Barbados (Krebs); A

guilla (Hornb.); St. Vincent (Sowb.).

Var. ^? costis menbranaceis valde reflexis.

Long. 14 mm.; diam. 6V4 mm.

Hab. Nassau (Krebs).

Long. l^li mm.; diam. 4: mm.

Hab. Porto Plata, St. Barth. (Krebs).

T. imperforata, clavala; anfr. coiivexi sutura impressa; coslæ

rtura subovalis , iabio antice angulalo. Goior albus, fascia

irali, periomphali et maculis intermediis fuscis. Operculum

Long. 40 mm.; diam. 16 ram. (spra. giganteum).

Long. 31 mm.; lat. 14>/2 mm. (spm. typ.).

Var. o, unicolor, castanea. Kien sp. gen. 1.3, f. 7a.

Var. y, alba, fascia suturali et basali (supra iineam) fuscis.

Var. d, alba, fascia suturali et basaii (infra Iineam) fuscis.

long. teslæ 30 mm.

Turbo clathrus L. S. N. XH, 1237, Nr. 631, non S. N. X.

Scalaria pseudoscalaris Brocchi, d'Orb. Cuba p. 15, n. 191.

Scalaria clathrus L. Sow. Thes. p. 101, fig. 134, 131, 132.

Hab. St. Thomas, meget almindelig; St. Jan, Passage

Island (Krebs). Unge Expl. paa dode Madreporer paa 3 Fods

Dybde (Krebs); St. Jan, Vieques (Riise); Guadeloupe (Beau).



Brocchi. Uesh.

åres sed 1 vel 2 crassiores. Color albus, fasciis angustissimis

3 e maculis obliquis compositis; fascia suturali angusta plerumque

obsolela.

Long. 33 mm.; diara. 14 mm.

Scalaria coronata Lam. Ene. méth. 1816, PI. 451, f. 5.

— — Lam. Hist. VI, p. 227, n. 3.

— — Lam. Hist. ed. Desh. IX, p. 74, Nr. 3.

— — Desh. Ene. méth. III, p. 930 (1832).

— — Kiener Spec. gen. tab. 3, f. 8?

— — Sow. Thes. p. 101, fig. 133?

— — Beau. Cat. Guadel. p. 12.

Hab. ..AntiUæ.. (Ravn, Falsen, Nissen, Fru Eckardt).

I Christian VIlIs Samling findes 5 Expl. fra de anforte

Samlere, men den findes ikke i de andre mig bekjendte Samlinger

Ira Vestindien. Kiener angiver Cap som denne Arts Hjem,

hvad dog ikke er bekræftet af senere Forfattere. Afbildningen i

«Enc. mélh.» er den bedste, idet Vindingernes stærke Convexitet

der er bedst fremstillet, medens Kien ers og Sowerbys Afbild-

ninger vise flade Vindinger som hos Se. lamellosa, der væsent-

lig adskiller sig ved langt færre Ribber. Deshayes angiver

19—20 Ribber paa sidste Vinding.

Sect. ***** Amæa H. & A. Adams.

27. Scala (Amæa) turricula Sowb.

T. obtecte perforata, turrila, gracilis, alba, fasciis 2 inter-

ruptis ferrugineis, spiraliter lirata; liræ confertissiaiæ, ad regio-



regulares, interslitia majora funiculis conf<

i; coslæ XII—XIII in anfr. ult., plerumque lineares s

I spinula adunca munitæ. Apertura ovalis, peristomate

Long, 15 mm.; diara. 6 ram. (Fragm. spm. maj., diam.

7 mm.)

Scaiaria turricula Sowb. Thes. p. 92, f. 61, 88 (non Canlr.).

Scataria iurrita Nyst. Tabl. 1873, p. 66 (non BIv.).

Var. a. T. in anfr. ult. costis crassis 5, quarum 2 ad

aperturam et 3 ad finem anfr. penult. Long 11 mm.; diam. 5 mm.

Var. ^. T. unicolor, ferruginea, costis albis, Sow. Thes.

fig. 61.

Hab. St. Thomas, Anguilla, Water-Island , St. Martin

(Kiise, Krebs).

28. Scala uncinati-costa d'Orb.

T. minuta, imperforata, turrita, unicolor, alba vel flavescens;

liræ spirales distinctæ, expressæ, regulares, intersliliis lævibus;

costae XJI in anfr. ult. regulares, æquales, crassæ, ad suturam

spina adunca obliqua. Apertura ovalis, peristomate conlinuo

Long. 7 mm.; diam. 2^2 mm. Spm. magnum unicura: long.

7»,'2 mm.; diam. 4 mm.

Scaiaria uncinati-costa d'Orb. Moll. de Cuba 1852, p. 25,

t. XI, f. 25—27.

Hab. SI. Thomas, 60' «bl. S. M.» (Krebs); Guadeloupe

(Candé). Ligner meget en minut Se. gronlandica var. S. Lovéni

Wc. Andr.

29. Scala Candeana d'Orb.

T. imperforata, turrita, lactescens, nitens, sulura impressa;

liræ spirales distinctæ, regulares, approximalæ, intersliliis lævis-

simis, interdum lirula intercalante; coslæ XII inlerdum XVI in

anfr. ult., crassiusculæ, sæpe duplicafæ, continuæ, simplices.



Long. 9 mm.; diam a mm. (spm. max.).

Long. 6 ram.; diam. 2 mm, (spm. vulg.).

Scalaria Candeana d'Orb. Moll. de Cuba. 3, 1852, p. 20,

tab. VI, f.28—30.

Scalaria acuta Pfr. Archiv f. Naturg. 1840, p. 256 (tesle

Troschel oJahresbericht« 1842).

Hab. Jamaica, St. Thomas (Candé); Smiths Bay (Riise).

Jeg henforer de foreliggende Exeraplarer til d'Orbignys

Art, uagtet Antallet af Ribberne angives til 20—25, hvad dog

30. Scala turritellula Morcb, n. sp.

T. minuta, imperforata, turrita, gracilis, spiraliter expresse

lirata; anfr, convexi, sulura constricta; anfr. prirai lævigati; costæ

lineares circ. XXV in anfr. ult., ad suturam expansæ. Apertura

ovalis pariete crasso, antice producta.

Long. 6 mm.; diam. 2 ram.

Hab. St. Martin (Lilienskiold, Krebs).

Var. «, Riisei. T. turrita, gracilis, spiraliter dense lirata;

anfr. rotundati, contabulati, sutura constricta profundissima; nuc-

leus (anfr. prirai 4) lævigalus fuscus, nutans (casu?); costæ ex-

pressæ, angustæ, ad suturam angulatæ 25 in anfr. ult., hue illuc

Apertura ovalis, perilreraate ad suturam et basin an-

Long. 6V2 mm.; diam. 2 ram.; spm. minus long. 4 mm.j

Hab. Porto Plata (H. Krebs); St, Thomas (Riise).

31. Scala æotpila*) Morch, n. sp.

T. obtecte perforata, turrita, albida, politissima, maculis fer-

rugineis, striis spiralibus distantissimis obsolelissirais; slriæ in-

crementi dislinctae; anfr. convexi sutura irapressa; costæ X in

anfr. ult., lineares, ult. 2 crassiores. Apertura ovata obliqua.
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Color cinereo-albiis, maculis ferrugineis rotundis vel obliquis ia

duplice serie digestis in anfr. spiræ et in triplice serie in anfr. ult.

Long. 14Va mm.; diara, 6 ram.

Hab. St. Croix (Ovesen), spm. maculis rotundis. St, Thomas?

(Hornbeck). Specimen maculis angustis obliquis (C. M. Poulsen).

De rode Pletter ere saaledes ordnede, at et Par horer til

een Ribbe, som undertiden halverer en Plet.

Scalaria novangliæ Couth. maa ifolge Afbildningen stemme

meget overens med denne nye Art.

32. Scala Nautlæ Morch, n. sp.

T. subuiata, imperforata; anfr. convexi circiter 8, sutura

subimpressa; costæ XII in anfr. ult., ad suturam angulatim re-

flexæ, lineares, ult. 2 crassiores. Apertura ovalis. Color lilacinus,

anfr. ult. et penult. medio ferrugenei, costæ et sutura albæ.

Long. 12*/9 mm. ; diam. 3'^/4 mm.

33. Scala filaris Morch., n. sp

T. imperforata, subuiata, tennis,

cis, obsoletissimis, albescens, sutura ulrinque fascia flava lata

anfr. convexi, inflati, costis filiformibus, ad suturam leviter sinuati

anfr. ult. costis XIV antice obsoletis, ad basin linea elevala cir-

cumscriptus. Apertura subovalis.

Long. 10*/4 mm; diam. 3*/3 mm.. Apertura alt. 3 mm.

Hab. St. Martin (Krebs, Swift), spm. tritum. Differt i

prjBcedenle anfr. convexioribus et co

Scalaria fusca Sowb. fra Sierra Leona

34. Scala modesta C. B. Adams.

T. imperforata, abbreviato-turrita , flavescente alba, sol

r. convexi, sutura simplex; costæ regulares crassiusculæ,

anfr. ult., interstitiis lævigatis. Apertura ovalis, pariete aj

peristomate postice angulato.
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Long. 2*/2 mm.; diam. l»/4 mm.

Scalaria modesla C. B- Adams Proc. Bnst. Soc. Jan. 1849,

p. 5.

Scalaria modesta Sowb. Reeve Iconica 1873, t. XI, f. 78-

Hab. Porto Plata (Krebs), spra. unicum; Jamaica (C. B. Ad.).

Uden Navle, tykkere, mere langstrakt end den folgende Art.

Scalaria concinna Sowb. Nr. 55, fig. 66, affinis.

35. Scala inconspicua Sowb.

T. oblecte perforata, ovata, solidula, lactea ; anfr. convexi, ad

suluram impressam depressi, striis spiralibus remotisj costæ re-

gulares lineares XXXI in anfr. ult. Apertura ovalis, coluraella

recta antice subeffusa, peristoraate subcontinuo.

I.ong. 6^/4 mm.; diam. 4 ram.

Scalaria incompicua Sowb. Thes. p. 90, n. 30, t. 33, f. 53.

Var. a, inflata. Long 9 ram.; diam. 5^8 mm.

Hab. St. Croix, St. Thomas (Swift, Riise); Vieques (Riise).

Var. «, fra St. Thomas er betegnet som egen Art af Prof.

Dunker i Riises Samling.

Sect. ******* Opalia H. & A. Adams.

36. Scala (Opalia) crenulata Kiener.

T. abbreviato-lurrila, imperforata, crassa, lactea, spiraliter

snbtiliter et conferlissime, tæniatim fortiter striata ; periomphalo

cosla crassa obsoleta; lira crassa spirali in anfr. ult. sub sutu-

ram evanescens; sutara canaliculata foveolato-denlata; costæ con-

linuæ, in anfr. ult. evanescentes, dentes suturales 13 solum sub-

stant. Apertura oblongo-ovalis obliqua.

Long. 17 rom.; diam. 7 rara.

Scalaria crenulata Kiener Iconogr. p. 17, t. 6, f. 18.

Scalaria crenata L, Sowb. Thes. p. 505, n. 88, f. 123.

Scalaria sp. Weinkauf, Mitlelm. p. 241.

Hab. St. Thomas (Riise); Porto Plata, St. Martin, Anguilla

(Krebs); Jamaica (C.B.Adams); Arecibo (J. W. Newton).



Af denne Art har jeg kmt seet nogle faa Expl.; den ad-

skiller sig fra den middelhavske S. crenata L. ved den langt

bredere Form.

37. Scala (Opalia) Hotesserianu d'Orb.

T. imperforala, turrita, subcylindrica, crassa , leviter flexa,

alba vel interdum lilacina, subtilissime spiraliter striata; sutura

foveolata sed non canaliculata ; costæ crassæ, convexæ, obliquæ

XI—XII in anfr. ult.; costa basali crassa utrinque foveolata.

Apertura orbicularis, peritreraate crasso, antice producta.

Long. ll*/2 mm.; diara. 4 mm., sed plerumque minor.

Scalaria Hotesseriana d'Orb. Cuba p. 16, 1. XI, f. 22—23.

Scataria crassicosta Mus. Brit. Sowb. Thes. p. 104, n. 83,

f. 119 (non Desh.).

Rissoa crassicosta C. B. Ad. Proc. Bosl. Soc. Jan. 1845, p. 6.

Scalaria grossicostata Nyst. Tabl. 1873 p. 36, n. 136-

Twho coniferus Mtg. Brit. Shells, p. 314?

Hab. Guadeloupe (Botessier); St. Martin (Swift); St. Thomas

(Krebs, Riise).

38. Scala (Opalia) scæva Morch, n. sp.

T. imperforata
,

turrita, albescens, spiraliter el subtilissime

costæ crassæ confertæ, versus suluram attenuatæ, in anfr.

X\' obliquæ plicæformes, umbilicum versus sæpe evane!

spira varicibus 2, sutura crenulata. Apertura ovalis, per

Long. 13 mm.; diam. 4V2 mm.

V.ir. «, oostis obsoletis,

Long. 12 mm.; diam. 4 mm.

Hab. St. Thomas (Krebs, Riise).

39. Scala {Opaiin) suhvaricosa Dkr. (mss.), n. sp.

T. turrita, subcylindrica, imperforala, lactea, subtilis

confertissime spiraliter striata; anfr. medio angulati; cos



solelæ, pone angulum furcatæ', anfr, uU- carinis 2, carina ante-

riore minore nodosa; sutura foveolata ; foveæ circ. 16 in anfr.

ult. Aperlura ovalis, peritrema raarginalum.

Long 14 mm.; diam. 4 mm.

Hab. Si. Thomas, Anguilla (Krebs, liiise); Bahama (Riise).

Scalaria crassilabris Sow. Thes. p. 87, f. 115 er meget lig.

Var. pumilio, spira varicibus crassioribus sparsis.

Long. 5 mm.; diam. 2 mm.

Hab. SI. Thomas (Krebs, Riise).

Sect. ******** Cirsotrema Mcirch 1852.

40. Scala {Cirsotrema) cochlea Sowb.

T. turriia, imperforata, alba vel paliide ferruginea; anfr.

contabulati, sulura canaiiculata, liris circ. 5 squaraosis, vari-

cibus 3 ad suturam angulatis, dorsalibus, continuis; laminæ

incrementi confertæ, undulatæ, reflexæ, margine utrinque expansæ,

depressæ, lineis divaricatis, sæpe approxiraatæ vel fere confluentes

)que seplala. Apertura sub-

circularis. Operculum nigrum.

Long. 40 mm.; diam. 13 mm.; alt. aperturæ 7 mm.

Scalaria varicosa Gray Wood. Supp. 1828, 1.6, f. 19?

Scalaria cochlea Sowb. Thes. p. 103, f. 142.

Scalaria varicosa Lam. Hornb. Skand. Naturf. Mode 1846,

p. 938.

Scalaria attenuata «HeIbl.» Beck. ibid.

Hab. St. Thomas (Hornbeck); Si. Croix (Riise, Krebs);

St. Domingo (Shomburgk, B, Mus.); Torlola «in mud, 1—2 feel

waler. (Swift).



Diplocotyle Olrikiij

Cestoide non articulé du groupe des Botliriocépliales

M. H. Krabbe, docteur e

(V. p. 22-25 et PI. 1

Uans la collection des vers intestinaux du Musée de l'Univer-

silé, se trouve un Cestoide remarquable a plusieurs égards et

jusqu'ici inconnu, dont feu AJ. Olrik avait, en 1860, trouvé

une dixaine d'exemplaires au Groniand dans le canal intestinal

dun Salmo carpio.

Ces vers ont 70— 130""» de longueur et 2—3 de lar-

geur (Fig. 1). A Pextréuiité antérieure (Fig. 2), on voil deux

mal (Fig. 5), ils saillent forlemenl sur ses faces lalérales. Le

compléteraent unis. Sur les deux faces, la partie raédiane, dan

sailjie sur toute la longueur de l'animal. Le long de la lign

Jjord, sétend dans toute la longueur du ver une zone lat*

conliriue, qui occupe V4 de la largcur, el oii les chambres vil

genes sonl logées suivant le mode habiluel chez les Bothri

phales. Dans les couches internes des zones lalérales, se t



dinale médianc, sonl rangées en file les matrices, au nomhre de

i 50—200. Elles commencent déja derriére les sucoirs, sonl

snrtout rempiies d'æufs dans la partie postérieure du ver (Fig. 4),

01^ on les voit dislinctement former de chaque coté des sinuo-

pénis. Hors des intervalles entre les matrices, quelques unes

des chambres vitelligenes, nolamment dans la partie moyenne

du ver, sont entiérement rempiies de vilellus, et les conduils

qui en partent sont facilement reconnaissables å leur contenu;

quelquefois, on voit 2—3 rameaux se réunir en un trone unique

qui se dirige vers la ligne médiane, pour s'y joindre a celui du

coté oppose (Fig. 3). Les æufs (Fig. 6) sont oblongs, mesurent

0,033""" de longueur, et n'ont qu'un test; leur contenu est

grannlé.

Par la structure inlérieure, ce Cestoide présente, dans les

points essentiels, la méme organisation que le Bothriocephalus

latus. A eet égard , il se rapproche du genre Dihotkrium

Dies.; mais il s'en distingue par le manque complet d'arti-

culation externe, de méme que par la situation et la forme de

ses puissants sucoirs. Sous ce dernier rapport, il différe

également du genre Ligula, avec lequel il a de commun le

manque d'articulation , et sa présence å l'état adulte dans le

oanal intestinal d'un poisson semble aussi indiquer un autre

mode de développement. Je n'ai done pu le ranger dans aucun

des genres établis jusqu'ici, et proposerai de l'appeler Diploro-

tyle Olrikii.

Lorsqu'on considére les Cestoides comme des colonies com-

multiplication asexuée, on trouve que ce type se réalise surtout

chez les Ténias, dont les articies manifestent une individuaiité

plus prononcée, non seulement par leur structure et leur deli-

mitation réciproque, mais aussi par la circonstance qu'arrivés a

maturité, ils se séparent et vivent d'une vie indépendante, bien

que de courte durée. Chez les Bothriocéphales, ce mode d'or-

ganisation tend de difTérentes maniéres å s'effacer. Les articies

du Bothriocephalus latus, par ex., ne deviennent pas libres isolé-

ment, mais se séparent par fragments continus plus ou moins

longs, et, dans leur structure intérieure, ils présentent aussi

une separation moins compléte. Le développement des articies

de la nourrice, chez les Bothriocéphales, se fait d'une autre



maniére qiie chez les Ténias, et diverses espéces se font remar-

qiier par une augmentation du nombre des articles, resultat

dune division transversale secondaire. Mais celte division peut

quelquefois élre incompléte, et ne produire aucune augmentation

dans le nombre des articles, en ce qu'elle ne s'étend pas jus-

qu'aux organes sexuels, mais est seulement superficielle ou ne

dépasse pas le bord des articles. Tel est le cas, par ex., chez

le Hothriocephalus variabilis (des Phoca cristata^ barbata et vitu-

lina), et, å un plus haut degré encore, chez le Bothriocephalus

fasciatus (du Phoca hispida). Tandis que Tarticulation externe,

en s'accroissant ainsi chez quelques Bothriocéphales sans pene-

trer å l'intérieur, perd son caractére propre de separer les indi-

vidus dont se compose le Cestoide, la separation entre les articles

s'efface chez le Ligula et le Diplocotyle
^

parce que Tarticulation

disparatt completement å l'extérieur, et est seulement indiquée

par la circonstance qu'il y a une rangée multiple de groupes

s'ajouter eet autre caractére, que les organes sexuels, tant chez

le ifgula non articulé que chez quelques Bothriocéphales å arti-

culation secondaire, peuvent étre plus ou moins completement

doubles, voire mérae triples, dans le sens transversal. C'esl ce

qu'on a su depuis longtemps pour le Ligula, et, en ce qui con-

cerne certaines espéces du genre Hothriocephalus {Dibothrium

Dies.), j'ai déjå antérieurement eu I'occasion d'appeler l'altention

sur ce point (conf. «Vidensk. Selsk. Skrifter, 5 serie, naturv. og

mathem. Afd.», Vol. 7, p. 378—379. — .Recherches helmintho-

logiques en Danemark et en Islande«, p. 34— 35). Le Bothrioce-

phalus fasciatus, par ex., présente, dans toute sa longueur, 2

rangées réguliferes de matrices (Fig. 7), parmi lesquelles on en

observe ca et lå quelques unes de moins déveioppées (Fig. 8).

Chez le Bothriocephalus variabilis (Fig. 9), on trouve en quelques

points une rangée, et, dans d'autres, deux rangées d'organes

sexuels, et, dans les intervalles des uns aux autres, les ma-

trices sont plus OU moins unies entre elles: cå et lå, sur une

courte étendue, on peut trouver, å c6té l'un de l'autre, 3 groupes



de la PI. III.

^Le tirossissement est indiqué å coté des Fig

Diplocotyle Olrihii (du Salvio carpio); l'animal toi

Un fragment de la partie moyennc.

Extrémité postérieure (d'un autre exemplaire

du méme Cestoide.

! du Bothriocephalus fasciatus (du Phoca hispida)

partie du méme exemplaire.

3 du Bothriocepalus variabilis (du Phoca cristata



Des racines du Neottia nidus avis Lin.

E. Warming, docteur és-sciences.

(Voir p. 26—32 et PI. iV.)

surtout ete provoque

Neottia nidus avis Lin,

Pnllieux, a savoir par la transformation des extrémités des

racines en bourgeons végétatifs. Les observations que j'ai cu

l'occasion de faire concordent en effet pleinement avec celles de

M. Prillieux, el, bien qu'elies aient besoin d'élre poursuivies

et confirmées par ceux qui onl å leur disposition de plus riclies

niatériaux que je n'en ai eu, je crois cependanl devoir les coni-

muniquer, ne fijt-ce que pour appeler l'attention sur cette que-

stion et Pimportance qu'elle présente.

Le Neottia se multiplie et se ramifie premiérement, comme on

sait, par des bourgeons a l'aisselle des feuilles du rhizome, el

et qui parait étre assez rare; mais parce que ce mode de mulli-

plication n'a pas été observé par M. Drude, on ne saurail

tiullement en conclure qu'il ne puisse exister, et je dois, vis-å-

vis de ce bolaniste, maintenir l'opinion que les figures de M.

Prillieux sont en general fidéles et exaclement interprétées.

Les racines du Neottia ne se ramifienl jamais; lorsque,

comme sur la Fig. 2, on voit des racines latérales apparaitre h

lextrémité d'une racine, on peul étre stir que cette extrérailé

présente déjå la structure d'un rhizorae, et la racine laterale la

plus basse indique å peu pres la limite entre la racine et la tige.

Les racines ne sonl pas de formation endogene, mais, de



naissent par segmentations de cellules daris la troisiéme et Ja

qualriéme couchc du péribleme (voir les Fig. 7, 8, 9 et 10, qui

représentent trois coupes longitudinales de rhizomes et de

racines), et il s'établit en mérae lemps une communication avec

les faisceaux fibro-vasculaires de J'axe-mére par la formalion d'un

cordon de procambium (Fig. 7— 10, fv), qui, de la jeune racine,

se dirige vers le haut en décrivanl un arc dont la convexité est

tournée vers le bas (voir Fig. 10, laquelle est la rnéme prépara-

tion dont une partie est représentée Fig, 9 ; fol, feuille; fv, fai-

sceau fibro-vasculaire). La piléorhize semble se former ensuite par

des segmentations dans la premiere et la seconde couche du

péribléme (Fig. 8 et 9). L'épiderme, qui est soulevé par la

la Fig. 9, la piléorhize s

La transformation du point végétant de la racine se mani-

feste par la blancheur qu'il acquiert comme conséquence de la

chute de la piléorhize (Fig. 5—6,13—14), et par l'apparition d'un

étranglement, d'ou résulte une sorte de col au-dessous de cette partie

plus blanche; peu aprés, se montre la premiere feuille (Fig. 13

— 16) et, plus tard, la premiere racine laterale, Les Fig. 1—

3

représentent en grandeur naturelle trois racines terminées par

des bourgeons caulinaires d'åge différent; f designe des feuilles,

r, des racines; la Fig. 5, une autre racine en grandeur naturelle,

et \9 Fig. 6, la partie supérieure de la méme racine, mais grossie.

II en est de méme des Fig. 13 et 14. Cette derniere racine

se voit en coupe longitudinale sur Ja Fig. 15; on reconnalt la

slructure de la racine dans le faisceau fibro-vasculaire central

(/v), mais il s'est forme au sommet une feuille f. La Fig. 16

en donne Thistologie; il n'y a pas trace de piléorhize, la feuille

présente la structure ordinaire, mais le systéme fibro-

coupes successives, on trouvera å la partie inférieure des Fig.

1—3, par exemple, la structure bien connue de la racine. Le

aisceau (ibro-vasculaire central est représenté Fig. 12; comme

c'est le cas ici, il est souvent plus régulier que ne l'indique M.

Drude; v designe les vaisseaux, ph, le phioéme et s-s, le

«Schulzscheide», dont les cellules, lorsqu'elles sont jeunes, pré-



senteut les taches caraciéristiques de Caspary et des ondulations

sur les parois radiées, et qui, au point de vue chimique, differe

également des autres cellules. La partie supérieure des Fig. 1—

3

montre la struclure du rhizome (Fig. 4); le systeme fibio-vasculaire

est forme par un nombre indéterminé de cordons disséminés

dans un parenchyme, et le tout est encore entouré du dSchulz-

scheidei), ce qu'on peut du moins constater par des réaclifs; le

faisceau fibro-vasculaire central dans la racine s'est divisée en

plusieurs autres, et, en raéme temps, a eu lieu un déplacement

des elements que je n'ai pu suivre jusqu'ici. La Fig, 11 repré-

sente une coupe passant par un point de transition entre la

racine et la tige , k la base d'un trés-jeune bourgeon terminal;

i' designe les vaisseaux, ph le phioéme.

Il existe encore un troisiéme mode de formation des bour-

geoiis, que je n'ai observé qu'une fois; mais il serail å désirer

quon l'étudiåt de plus pres point de vue

rapports des racine s avec la tige. Sur la Fig 4, qui représ

une coupe Iransversale d'un jeune rhizome, outre

raciiies (r), un bourgeon (g), qui n'est pas un bourgeo n axill

mais parait etre ur bourgeor adventif exogéne

Racines, qua nt å leur s fonclio ns, ti

quant å leur mode de formå tion exogéne, et en méme te

formes de transitio 1 par leu transformation d recte en tiges,

racines du Neottia nt done des formes de

ires-reraarquables ntre la racine et la lige.

D'aprés M.M. Karstet et Vaucher voir lex te), il

torme des bourgeons aux extrémités des racines chez

Dioscorea, Tamus c mmunis e Balsamine.



Contributions å la coriEiaissance des Lentibulariaceæ.

Lyette famille présente tant de caraclferes intéressants au poinl

de vue morphologique et hiologique, qu'elle mérite bien une

etude approfondie. Les formes remarquables des tropiques

coup de points encore obscurs: mais la difficuUé å se procurer

des matériaux pour ces recherches est grande, Aussi ne peut-

on provisoirement guére attendre autre chose que des fragments.

C'est a ce tilre que j'offre au public ces contributions, qui, je

matériaux que j'ai eus a roa disposition pour l'étude du Genlisea^

et sans Jesquels je n'aurais pu enlreprendre mes recherches sur

I. Genlisea ornata

bourgeons axillaires; å son extremite supeneure, sous la base

de l'inflorescence terminale (se, V, Fig. 1), se trouvent quelques

gros bourgeons {g) d'oi^i se développcronl des rameaux du rhizome.

Struclure du rhizome. L'épiderme est forme de grandes

cellules, il porte des poils glanduliféres, dont la structure est la

raéme que sur toutes les parties extérieures de la plante (V, Fig.

13), et n'a pas de stomales. L'écorce est épaisse (V, 2, 3) et

conslituée par des cellules avec de grands méals intcrcellu-



nnes avec les aulres); par suite, les cellules sont presque stelli-

Apres Técorce vient une couche de laisceaux de phioeme

disposés sans ordre (ph, V, 2, 3), qui s'anastomosent entre eux

surlout tangentiellement (V, Fig. 8, coupe tangentielle), et dont

la fornae est représentée Fig. 4 et 7, pft; je n'y ai pas trouvé

de vaisseaux cribriformes. Ce cylindre de phioéme est presque

partout séparé par du parenchyme d'un autre cylindre forme de

vaisseaux spirales ou annulaires (Fig. 2, 3, 4, 5, 7), qui s'anas-

coupe transversale, les faisceaux de phioéme se présentent comme

dans la Fig. 4; chacun semble étre provenu de la division

d'une serie longitudinale de cellules du parenchyme. Les cel-

lules du parenchyme qui se trouvent entre les vaisseaux et les

faisceaux de phioéme, ressemblent aux cellules de la moelle.

Les anastomoses des vaisseaux, de mérae que celles des

faisceaux de phioéme, sont indépendantes des feuilles. Celles-ci

recoivent chacune un faisceau tibro-vasculaire forme, comme Ic

montrent les Fig. 2, 6 et 7, d'un faisceau de phioéme et d'un ou

^
deux vaisseaux, qui s'infléchissent en dehors å des hauteurs

différentes, et s'unissent entre eux plus ou moins étroitement.

Une coupe tangentielle menée par l'écorce coupera transvcr-

salement ces faisceaux foliaires {(.Blattspuremi) (Fig. 6); leur

structure découle de ce qui précéde.

L'axe de Tinflorescenc e différe en plusieurs points

intéressants, quant å la structure, de celui du rhizome. C'est

ce que montrent la coupe transversale Fig. 10, et la coupe longi-

tudinale correspondante Fig. 11, ofi e-e designe l'épiderme, qui

plus compliquées, conf. Flora Bras. de Martins). Les o couchcs

cnviron de cellules qui suivent ont toutcs une structure uni-

forme {c'C, Fig. 10— 11). Puls vient une couche de cellules plus

grandes (s-s) renfermant moins de chiorophylle, et formant comme
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d'ui>e partie cylindrique, composée de cellules allongées å parois

Ires-épaisses (sclérenchynie, 6-6 Fig. 10—11), qui se perd å la

base de rinflorescence dans l'écorce du rhizorae, et n'a évidem-

ment que la fonction toute mécanique de soutenir la Uge.

La structure de la couche suivante est représenlée Fig. 10 et 11.

De méme que dans le rhizorae, on observe ensuite dans le

parenchyme des faisceaux de phloéme et des groupes de vais-

seaux isolés (ph et v Fig. 10— 11), qui ca et lå se rapprochent

les uns des autres plus que dans le rhizome, inais sans former

cependanl des faisceaux fibro-vasculaires réguliers. Enfin vient

la moelle, dont les cellules resseniblent å celles de Técorce

Le somraet de la tige est en torme de cone surbaissé

(PI. V, Fig. 1). 11 y a 1-2 couches de péribléme sous le der-

raatogene, mais il n*existe pas de limile tranchée entre le péri-

bléme et le plérome. Les feuilles naissent sur le somraet de la

tige comme des corps å peu pres globuleux ou coniques.

Autant que mes matériaux m'ont permis d'en juger, les

feuilles vegetatives sont de deux sortes, les unes spatuiées

(PI. VI, Fig. 5), de 2*73 a 4 centim. de longueur, et les autres

utriculiféres, mesurant jusqu'å 14 cm., qui, sauf toute la partic

inférieure des pétioles, s-ont représentées Fig. 6, 11, 12, 15—17.
Ces deux formes de feuilles sont certainement l'une et Tautre

coniques iramédiatement apres leur naissance, comme dans la

Fig. 1; elles se font remarquer par leur point végétant apical

bien caractérisé. La Fig.3 représente une feuille spatulée plus

ågée. Sa nervure se divise iramédiatement en deux branches,

et celles-ci, comme le montre la Fig. 3, se divisent plus lard,

de sorte qu'il se forme trois jiervures principales. C'est un

caraclére qui distingue le pétiole de la feuille spatulée de celui

de la feuille utriculifére, car ce dernier ne présente qu'une seule

nervure jusqu'å la base de l'utricule, et a pourtant souvent une

longueur de plusieurs centimétres. Dans la Fig, 2, on voit le

point végétant, qui se distingue par ses petites cellules, toutes

jeunes encore, et, extérieurement, par l'absence de poils glanduli-

féres. Dans la Fig. 3, il est encore actif; dans la Fig. 4, il a

joué son role, et tout le somraet est glandulifere, mais le limbe

est aussi forme, et le resle de la croissance s'effectue par Tex-

tension des cellules déjå existantes, conc



ce que Tutricule se forme, el peuvent ainsi atteindre une lon-

gueur de 9 cm. au moins; elles ont toutes un point végétant

apical. La Fig. 7 montre le commenceraent de la formation de

l'utricule; la croissance s'arréte au centre environ du sommet
pour conlinuer tout autour dans une zone annulaire, et il en

résulte, vers le coté supérieur du sommet de la feuille, une

espéce de poche ou d'enfoncement. Le bord de cette zone an-

nulaire continuant å croitre, il se forme un utricule ressemblant

å une bouteille, comme le fait voir la Fig. 8, qui représente le

sommet d'une feuille vu de coté en coupe longitudinale. L'ori-

feuille (Fig. 7). La Fig. 9 représente en grandeur naturelle et

grossi un utricule plus développé avec une partie de son

pétiole; la Fig. 11, un utricule en grandeur naturelle. Aprés

la formation de l'utricule, la croissance ne se poursuit qu'en deux

points latéraux de la zone végétante annulaire , et s'arréte dans

tous les autres; les Fig. il, 13 (en grandeur naturelle, 12) el 14

représentent trois phases successives du développeraenl. il en

résulte une dichotomie et la formation, sur l'utricule, de deux

bras (Fig. 15— 18) qui s'enroulenl toujours en spirales de sens

inverse, le bras droit, å gauche, le gauche, å droile. Ces bras

ont également un point végétant apical bien caractérisé. Que

l'utricule puisse varier de forme, et les bras, de longueur, cela

résulte des Fig. 15—17.

Anatomie des feuilles. L'épiderrae est chez loules,

tant chez les feuilles spatulées que chez les ulriculiféres, com-

pose de grandes cellules, et porte de petits poils glandiiliféres

formes de trois cellules. Le mucilage qui couvre les feuilles

est cerlainemant sécrété par les glandes, car il s'éléve en pe-

tites masses arrondies au-dessus de chacune d'elles (V, Fig. 13).

Le pétiole, dans les deux formes de feuilles, présente un paren-

chyme stelliforrae avec de grands méats inlercellulaires (VI, 19);

ces .cellules ont un axe longitudinal bien marqué. Les nervures,

au nombre de 1 chez les feuilles ulriculiféres el de 3 chez les

autres, offrent la structure décrile plus haut (Fig. 6). Dans le

limbe de« feuilles spatulées, il n'y a que 1—3 couches de paren-

chyme, et les méats inlercellulaires sonl plus petits; le paren-

chyme n'y est pas stelliforme.
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iJe est tres remarquable. Le

) différent pas essentiellement,

ceux des feuilies spatulées (voir la

partie d'un ulricuJe Fig, 21 et d'un

de Tutricule, la nervure (dorsale) se

divise en deux branches, dont Tune s'éléve sur le ventre (coté

branches subissent plus tard une dichotomie, et envoient cha-

cune un rameau de chaque cdté^ de sorte que les bras de

Tutricule ont aussi chacun deux nervures. Les bras ne renfer-

pletement sur les bords, qui, par suite, se coraposent seule-

ment de deux couches de cellules (Fig. 20). C'est I'épiderme
intérieur qui présente la structure la plus curieuse. La

moitié inférieure de l'utricule se distingue par 2 gros cordons

de poils glanduliferes å tetes forraées de 4 cellules, qui mon-
tcrit le long des parois, vis-a-vis des faisceaux fibro vasculaires,

niais seulenient jusqu'å mi-hauteur de rutricule: ils soiit

indiqués dans la Fig. 9. Les cellules épidermiques, dans cctte

partie de rutricule, ont d'ailleurs la forme d'hexagones irré-

guiiors. Dans la moitié supérieure de Putricule, elles surit

plus allongées, des poils glanduliferes å tetes formées de 1

cellules se montrent seulement cå el lå, et, particuliéreraent plus

haut, il y a des cellules épidermiques qui se prolongent en

poils longs et minces dont l'extrémilé est isolée par une cloison

transversale. La Fig. 23 représente un fragment d'épiderme de

cette partie de l'utricule; dans quelques poils glanduliferes, la

cellule basiJaire est indiquée par une ligne ponctuée; dans un

endroit, la tete est tombée.

Plus haut, å l'origine- du col de l'utricule, les cellules

sont disposées en zones transversales de plus en plus régu-

liéres qui se continuent dans toulc la longueur du col. Dans

celui-ci, répiderme prcsefitc alors la structure suivanle:. des

qui, å leur extrémité inférieure, se prolongent en poils raidcs

ayant la forme représentée Fig. 24 et 25 (ils ont des renflemenls

de 2 OU 3 rangées de cellules épidermiques a parois sioueuses,

comme dans la Fig. 24, et mélangées de poils glanduliferes; les

teles de ces derniers sont au bas du col formées de 4 cellules.



plus haut elles n'en ont que 2 (Fig. 24); tnais plus on s'éléve,

plus la cellule basilaire devient excentrique par rapport å la

tete, et plus celle-ci devient ovale pour prendre enfin la forme

indiquée Fig. 26. Ces zones de poils qui garnissent intérieure-

ment le col lui donnent l'air d'étre muni d'un grand nombre de

diaphragmes; elles sont représentées Fig. 22 et indiquées Fig. 9,

18 et 21. La distance entre ces zones décroit ix mesure

quon s'approche du soramet du col, tant qu'il est encore jeune

Cette structure de Tépiderme se retrouve avec des modifi-

cations sur le c6lé interne des bras enroulés en spirale. Les

poils qui les couvrent sont disposés en doubles rangées obliques,

et ont dans chacune d'elles une forme un peu diflférente, comme
le montre la Fig. 26; ces rangées alternent avec des cellules

épidermiques irréguliéres sinueuses qui portent des poils glan-

duliferes implantés sur la cellule méme, et non entr'elles,

c'est-å-dire qui ne sont pas munies dune cellule basilaire propre

plus étroite que les autres cellules épidermiquts. Quelquefois,

mais plus rarement, il y a plusieurs rangées paralléles de poils

qui se suivenl immédiatement. Autant que j'en ai pu juger, la

partie inférieure de tous les poils est en communication directe

La graine (Fig. 1) a å peu pres la forme d"un prisme a

4—6 pans, mais la face du micropyle est un peu plus pelile

que la face opposée. La Fig, 3 en représente la structure, et la

Fig. 2, un fragment détaché du testa. L'albumen manque, raais les

cellules å peu pres isodiamétriques de l'erobryon sont pleines

d'araidon et de goulles sphériques qui ressemblenl å de l'aleuron.

L'embryon est forme de cellules de parenchyme uniformes qui

sont un peu plus petites dans la region de la plumule. L'épi-

derme constitue la seule couche bien caractérisée de cellules.

II n'y a pas de racine, et il ne s'en développe å aucune époquc

(Fig. 16). Les cellules de Tépiderrae sont disposées en series radi-

(Fig. 5). Les feuilles



également, au moins dans beaucoup de cas; si l'embryon, déjå

dans la graine, peul dépasser la phase représentée Fig. 3, c'est

ce que j'ignore. Le sommet de la lige présente un enfonce-

raent en forme de vallée (Fig. 3, 4, 8); pendant la germination, il

s'y développe: I« de 6 å 12 feuilles (.primaires«, 2" un utricuie

sance å la Uge vegetative avec ses feuilles alternes. Immédiale-

ment apres leur naissance, les feuilles «primaires» ont la forrae

de mamelons (Fig. 6—8); plus tard, elles deviennent coniques

(Fig. 9—12), et, å peu pres au méme temps, rextrémilé radicel-

laire se tournant vers le haut parce qu'elle est alors plus légére

que la plumule, la graine s'éléve du fond de l'eau å la surface. Les

feuilles brisent alors le testa (Fig. 14), et la plantule prend apres

quelque temps la position indiquée Fig. 17. Les feuilles pri-

maires développées sont subulées, mais les supérieures sont

quelquefois plus ou moins laciiiiées (Fig. 17, 19, 20). Elles

présentent quant å leur position cette particularité remarquable

que leurs angles de divergence ne sont pas constants (comp. les

Fig. 6-10, 12-13, 18-20). Plusieurs naissent simultanément

(Fig. 7, 8) sans aucun ordre. II est impossible de dire si telle ou

telle feuille doit étre regardée comme représentant un colylédon.

Sur la lige vegetative allongée, les feuilles sont alternes

(Fig. 17, position i), mais elles peuvenl se rapprocher deux a

deux et devenir presque opposées (Fig. 18, 22); elles se divisent

iramédiatement par une dichotomie dont le centre est occupé

par un ulricule (Fig. 19, 20), mais celui-ci manque quelquefois,

vi å sa place, on trouve alors presque toujours une dent subuli-

forme (Fig. 18, 22, m). Les deux lobes latéraux se divisent

bientot par une pseudo-dichotomie, et la feuille a par suite 4

lobes principaux en apparence égaux.

A la base de la lige vegetative, on peul trouver une avrille«

(n Ranke« de Pringsheim), qui s'enroule du coté de l'axe prin-

cipal (r, Fig. 21); j'ai quelquefois aussi rencontré 1-—2 rameaux

extra-axillaires (Fig. 19).

Aussitot aprés les feuilles primaires, il se développe ioujours

un ulricule u' (rarement 2, Fig. 20), qui est tres souvenl plus

grand que les suivants, et constitue évidemment un appareil floltani

dune plus grande importance, comme il doit soutenir la plantule.

II différe de tous les ulricules ultérieurs en ce quil n'est pas

la tige principale.



De sa situation par rapport aux feuilles qui naissent avant et

aprés lui, j'espérais pouvoir lirer quelquei5 éclaircissements quant

a sa Valeur morphologique. Mais, a causle des angles de diver-

gence variables des feuilles primaires, il ^est trés-difGcile de dire

avec certitude s'il entre ou non dans leur spirale; le plus

souvent, il s'écarte d'un angle notable de la feuille le plus haul

placée. II en est de méme relativement aux feuilles alternes de

la tige; je n'ai cependant rien trouvé qui puisse erapécher de le

considérer comme une feuille d'aprés sa situation.

Le fait mentionné plus haut, que les feuilles alternantes de

la tige allongée portent souvent une dent ou lobe subuliforrae å la

place d'un utricule, au milieu de la dichotomie, parle égalemenl

en faveur de l'hypothése que l'utricule est une feuille ou une partie

de feuille transformée, raais sans pourtant donner rien dp décisif

a l'appui. Enfln l'analogie de la Genlisea semble aussi le con-

firmer; mais quant a en fournir des preuves decisives, et h

indiquer des homologues pour les diverses parties de l'utricule,

cela ne rae paralt pas encore possible aujourd'hui. *)



des cristaux HosanofT dans les fruits

Par M, V. Poulsen.

(Voii- p. 121-125.)

M. RosanofF a, comme on sait, découvert en 1865, dans cer-

taines cellules médullaires du Kerria japonica et du Ricinus com-

munis (Bol. Zeit.), des groupes de cristaux d'oxalate de chaux su-

spendus å leurs parois par des filets de cellulose. Depuis cette

époque, le méme phénoméne a été observé assez fréquemmcnl

chez diverses autres plantes (Aroidces, Asclépiadées, Lemnacées

et Malvacées) par d'autres botanisles (E. de la Rue, Hegelmaier

et Stoli).

J'ai égaleraent constaté rexlstence de ces groupes de cristaux

d'oxalate de chaux dans les fruits du resier. Ils se trouvent dans

rinlérieur des cellules, mais, de méme que chez le Kerria, ils

sont entourés d'une; fine membrane de cellulose trfes-dislincle, d'ofi

partent des filets de la méme subsfance aboutissant aux parois

des cellules, comme le montrent mes figures. J'ai dit que la

membrane et les filets sont formes de cellulose: c'est ce qu'ont

confirmé tous les réaclifs microcbimiques dont j'ai fait usage.

Les cellules å cristaux ne se trouvent ni sur l'épiderme ni

sur le pédicule du fruit; elles abondenl surtout dans la partie

basilaire et intravasculaire du parenchyme.

J'ai examiné 26 espéces (voir le lexte danois), et trouvé par-

tout les cristaux dont il s'agit, mais je n'en ai pas encore suivi

le développement.

Je terminerai par quelques mots sur la maliere colorante des

fruits du rosier. La plupart sont rouges, couleur due a de petits

corps de forme singulifere qui se trouvent dans le protoplasma.

L'exlrait alcoolique ou benzolique est jaune, et absorbe la raoilié

du spectre solaire depuis la raie b de Frauenhofer jusqu'a lex-
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t. Le fruit presque noir des R. pimpinellæfoUa

renferme pas de ces corps rougcåtres, mai;

i est d'un rouge trés-foncé, et le protoplasma c

les Jannes sphériques.

ExplicatioD des Figures.

la pulpe lendre

simple de forme

JSosa dumetorum. Cellules isolées; dans les cellule

Bosa mbiginosa. On voit trés-clairement ici que 1

ndent la membrane celluUiire, qui afFecte une forme (

3 figures ont été dessinées h la chambre claire avec I



Sur les formations carboniféres de l'ile de Disko, de l'ile

des Liévres et de la cote méridionale de la presqu'ile de

INugssiiaK dans le nord du Gronland.

Par M. K. J. V. Steenstrup.

(Voirp. 76-112.)

La masse principale des formations carboniféres, sur les rives du

Waigatt, se compose en partie de sable meublcj en parlie de

gres plus OU raoins corapacte. La couleur en est gris-blanc ou

jaune-brun. Les grains de sable isolés, dont la grosseur est en

la poussierc la plus fine a la grosseur d'un pois et d'une noix,

provienncnt de la décomposilion du gneiss, et sent forniés de grains

plus OU moins arrondis de quarz et de feldspath el de paillettes

de mica, On rencontre quelquefois des cailloux roulés isolés de

quarzite et de gneiss, jamais de basalle, de la grosseur du poing,

et, dans les couches supérieures du grés, å Påttit, sur le Wai-

gatt , å une altitude de 2100 pieds, ces mémes cailloux forment

quemment aggloméré en jolies boules rondes, comme sur la plage

de „Skandsen", ou en masses ellipsoidales qui prennent souvenl

de grandes dimensions, et semblent par suite constituer de veri-

tables couches.

Les couches de sable alternent avec un schiste argileux gris

ou noir, qui lantot se compose d'une argile des plus fines, el

lantot est telleraent grossier et mélangé de sable, qu'il mérite h

carbonifere. En general, il est entierement subordonné aux couches

de sable, et apparait dans les lits des cours d'eau et sur les

pentes sous forme d'élroites bandes grises sur un fond jaune. A

Assulv-, sur le Waigatt, on rencontre dans le schiste d'assez gros

rognens de catcaire Ires-impur, que je n'ai pas trouvés ailleurs,
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genéralement tres-pauvres en carbo-

nale de chaux. Le schiste renferme presque toujours des pétri-

fications de plantes.

Dans ces formations, qui, en grande partie, sont å fleur de

terre, on rencontre presque partout des couches de charbon plus

OU moins puissantes, depuis de minces bandes dans les scbistes

jusqu'å des couches de 3—4 pieds d'épaisseur. Ces couches ac-

corapagnent de préférence les scbistes, dans Jesquels elles sont

souvent renfermées; cependant, il y en a aussi qui ne sont lirai-

tées que d'un coté paf les scbistes, soit en haut soit en bas, et

qnelquefois méme, mais plus rarement, on en trouve dans les

couches de sable. Outre le charbon, il n'est pas rare qu'on

rencontre dans le sable des fragments de bois carbonisé et des

trones entiers, qui sont ou paralléles å la direction des couches

ou dans leur position verticale primitive, comme M. M. Rink et

Norden skjold l'onl constaté å Atanikerdluk.

Partout dans les charbons, et souvent dans le schiste et le

grés, sont disséminés des grains de résine fossile, de rétinile(?) ou

d'ambre jaune(?). Ils ont en general la forme de gouttes présentant

de nombreuses fissures et de la grosseur dun pois; des mor-

, ceaux comme le bout du doigt sont rates. Dans un endroit

situé å l'ouest d'Ujararssusuk et nommé Arsaset, on appela mon
attention sur un gisement particulier de ce mineral. Il remplis-

sait dans un schiste argileux tendre une fente de 1 pied de

long sur ^/o pouce de large, et se présentait sous la forme de

petites colonnes perpendiculaires å la fente.

La puissance de ces formations carboniferes est considérable,

mais il est difficile de la determiner avec exactitude, comme il

n'y a en general que la liraite inférieure ou supérieure qui en

soit accessible. Dans un seul endroit, h SarRaK, sur le Waigatt,

on voit les couches de sable reposer sur le gneiss; partout ail-

leurs, elles descendent jusqu'au niveau de la mer, ou bien repo-

sent sur le trap, dans des condilions telles loulefois qu'on est

obligé d'admettre que ce depot n'esl pas primitif, mais n'a eu

lieu qu'å l'apparition du trap. La limile supérieure atteint des

hauteurs tres-variables, depuis le niveau de la mer jusqu'å 2.500

pieds au-dessus. Quant å Tétendue, j'ai cherché å l'indiquer sur

la carte, oii les formalions carbonifferes sont représentées par une

teinte jaune, en tant qu'elles ne sont pas recouvertes par le trap. 11

va de soi que ces formations doivent s'étendre sous le trap, et,



par conséqucnt, sous toute la moitié orientale de l'ile de Disko,

du moins jusqu'å une ligne entre Iglutsiak, au Sud, et Assuk,

sur le Waigatt. Les couches sont quelquefois horizontales, mais

le plus souvent inclinées de 5— 10°; cetle inclinaison peut cepen-

dant alteindre 30°, el, å KugssincK, elle semble méme étre de

4.5°. La direction de la pente varie suivant les localités; cepen-

dant, abstraction faite des écarts plus considérables dus å des

perturbations locales, et produits soit par l'éruption du trap, soit

par des éboulements, je crois, en m'appuyant sur un grand

nombre d'observalions, pouvoir avancer qu'elle est en general

N. E.

A mi-distance entre la pointe d'Assuk et la grande vallée

oii coule le KungiinK, sur la rive méridionale du Waigatt, de méme

que vis-a-vis, sur la rive septenlrionale, entre KordlortoK et Nia-

Kornarsuk, on voit que les formations carboniféres disparaissent

sous le trap å une altitude de 5—600 pieds au-dessus du niveau

de Ja mer. Au premier coup-d'æil, il semblerait que ces forma-

tions, qui sont si apparentes dans la partie orientale du Waigatt,

sont faiblement inclinées vers l'Ouest ou le Nord-Ouest, et, par

suite, que leur surface, un peu å l'ouesl d'une ligne tirée' entre

Assuk et KordlortoK, s'abaisse jusqu'au niveau de la mer. Mais

en examinant plus attentivement, en divers po?nts, Pinclinaison et

la puissance des couches, on constate que l'inclinaison, å quelques

exceptions pres, est partout dirigée vers ie N E-N vrai, el que

la puissance maxiroum des couches se frouve å Påttkt, vers le

milieu du Waigatt, d'oii elle va en décroissant de chaque coté.

Je dois done supposer, d'une part. que la disposition des formations

carboniféres dans la partie occidentale du Waigatt ne provient pas

de ce que la surface s'en est abaissée jusqu'au niveau de la mer,

mais du ce qu'elles sont cachées par le trap, et, d'autre part,

que si la ligne limite qu'on aper^oil du rivage sur les flanes de

la montagne indique réellement la surface des formations carboni-

féres, celle surface n'est pas paralléle å la stratificalion, mais fait

au depot du trap.

A en juger par la nature de la stratificalion, le depot de ces

formations doil s'étre fait trés-tranquillement, et, suivant les re-

cherches de M. Heer sur les pétrifications de plantes recueillies

par M.M.Inglefjeld, Olrik, Whymper et Nord ens kjoJd,

avoir dure pendant une longue periode, å savoir dcpuls la der-
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cene. Les pétrifications susmentionnées étant des végélaux ter-

restres et palustres accompagnés de quelques coquillages d'eau

douce, M. Heer regardait les formalions dont il s'agit comme

des formations terrestres et d'eau douce. Cette maniére de voir

doit cependant subir quelque modification , comme en plusieurs

points au nord du Waigatt, entre Påltit et Nåk KiterdloK, *j'ai

réussi å trouver, depuis le niveau de la mer jusqu'å une altitude

de 2000 pieds, des Echinodermes et des mollusques d'eau salée

mélangés de pétrifications de plantes*), ce qui prouve que ces

depots ont, en pariie du moins, dil se faire dans de Teau salée

Outre ces pétrifications, il en exisle encore d'autres qui

sembleiit indiquer que l'ancienne formation houiilére doit se trouver

dans nie de Disko. Feu M. Olrik a, en effet, en 1869, envoyé

au Musée un morceau de grés qui n'élait autre que Tintérieur

d'un trone de Sigillaria (S. punctata Brg.). Il avait été recueilli

lors du déchargemenl d'un navire qui avait pris une cargaison de

charbon dans le Waigatt, et devait par conséquent provenir soit

du „Rilenbenks Kulbrud", soil d'IgdlokunguaK, les deux princi-

paux centres d'exploitation du charbon. En 1871, lorsque j'élais

å Godhavn avec l'expédition suédoise chargée d'aller chercher les

blocs de fer découverts par M, Norderiskjold, M. le doctcur Pfaff,

qui venait d'arriver du Waigatt, me remit un petit fragment de

grés portant quelques empreintes qui étaient évidemraent celles

d'un Sigillaria. 11 le tenait de la fille d'un marchand d'Uja-

rarssusuk, qui Tavait trouvé dans le lit d'un cours d'eau pres

des habitations. M. le docteur Nauckhoff, qui accorapagnait

l'expédition en qualité de géologue , et auquel M. Pfaff avait

montre le fragment en question, fut peu aprés assez heureux

preintes de Sigillaria et de nombreux fragments de ^calamites. Sur

avoir trouvé la formation houiilére, qu'il décrit comme il suit**):

»A 100— 120 pieds au-dessus de la mer, on rencontre une couche

de grés dur, k grains grossiers et gris-brun, qui

Voir un i
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d'une couche de houille de 1 å 2 pouces d'épaisseur. Sur celle-

ci s'étendail une couche d'un gres serablable, de 4 pieds d'épais-

seur, avec des empreintes de calarailes de 4 pouces de large sur

2 pieds de long, el qui appartenait évidemment h la formation

houillére. Elle était surraontée d'une couche de grés å grains

fi^, d'une couleur vert-brun, et parfailement idenlique au grcs

appartenant å \a formation de la craie, que M. Nordenskjold
a décril comme exislant a Rome.*

Quelque temps apres, j'arrivai aussi å Ujararssusuk, mais,

malgré mes actives recherches et celles de mes compagnons, il

me ful impossible de découvrir une seule empreinte de Sigillaria,

et je réussis tout aussi peu a Irouver quelque indice d'une for-

mation qui differe tellemenl de celles qu'on rencontre dans l'ile

de Disko. En partant, je promis aux Gronlandais 3 Mark pour

chaque morceau qu'ils trouveraienl; mais lorsque je revins l'année

suivante, ils me déclarérent qu'ils n'avaient pu en trouver un seul.

Nous ne réusstraes pas davanfage, M. Rohde et raoi, en ex-

plorant å plusieurs reprises le lit de la riviére, a découvrir quelque

trace de cetle pétrification caracléristique. Je trouvai facilement

le profil décrit par M. Nauckhoff. Le lieu en question est

silué dans le lit d'une riviere, vers rOuest, a quelques centaines

de pieds de la mer, au-dessus de laquelle il s'éléve å une hau-

teur de 160 pieds, suivant deux observations concordanles faites

avec an barometre anéroide. Quant aux trois couches de gres

ci-dessus menlionnées, dont les deux inférieures gris-brun appar-

tiendraient a la formation houillére, et la supérieure vert-brun, å

a celle de la craie, il ra'a été impossible d'y voir aulre chose que

les grands rognons plats de sable aggloméré qu'on rencontre ici

partout, et qui n'ont rien de comraun avec des couches, si ce

n'est qu'ils embrassent généralement des couches de sable,

mais ils en sont aussi indépendants , comme ils se termi-

nent le plus souvent en une ou plusieurs bandes minces, et

disparaissent dans le sable, ce que font également les „couches"

citées plus haul. Dans la seconde „couche", je constatai, con-

formément å la description, que le gres renfcrmait des restes de

plantes, notamment des fragments de bois et des tiges, dont

quelques-unes ressemblaienl å des Calamites ou des Equiselum. J'y

trouvai aussi la couche de houille de 1 å 2 pouces d'épaisseur;

mais, en Texaminant de plus pres, je vis qu'elle était formée de

Técorce carbonisée d'un ou de plusieurs trones d'arbres étendus



horizontaleiment, et dont rintérieiir était remplii de grés, cbose qui

se rencont re partout dans les couches de ssable. Les coucbes

sont å peu. pres horiizontales, c(3 qui est aus si le cas sur le ver-

sant qui regarde la ,mer, 011 l'iniclinaison est de 3 å 4° E. N. E.

Ce versant; renferme deux coucr»es de charbcm, qui resseniblent

entiereraenit au lignitc! ordinaire du Gronland, mais sont Irés mé-

langées de i'argile. De lå provienneint sans doute aussi

les boules de grés s ur lesquelies M. Pfaff a le premier appelé

rattention, et que M. Nauckho ff mentionne en les rapportant å

(i. c. p. 5). Si le gres gris-brun appar-

bouillere, il doit en élre de méme des couches

de sable environnanfes, qui, autant que j'en ai pu juger, ne sont

que des parties agglomérées ; mais elles renferment les plantes

dicotylédones habiluelles qu'on rencontre partout dans les sables

et les schistes. Je ne puis done arriver å d'autre resultat que

celui-ci, å savoir que les „couches de gres" dont il s'agii ne

sauraient élre considérées comme une preuve que la formation

houillére est in situ ici, car, méme en admettant que les pétri-

ficalions recueillies sont des Calamites de la formation houillere,^

et non des Equisetum de la craie ou de la formation tertiaire, je

ne saurais cependant regarder cetle circonstance comme decisive,

a cause des dicotylédones trouvées dans les couches de sable et

des condilions géognosiques en general, mais serais porte h con-

sidé er ces Calamites comme un element étranger provenant du

Sur le gneiss et les formations carLoniféres s'étendent les

puissantes couches de trap, qui s'éievent le long des cotes en

formant des murailles å pie hautes de plusieurs milliers de pieds,

et accessibles seulement par quelques crevasses dues å Paction

combinée de la gelée, de la glace et de la pluie. Un examen

plus attentif fait voir que la composition de ces enormes masses,

quelque uniforme qu'elle paraisse élre en un point donné, est tres-

différente suivant les localités, ce qu'on pouvait aussi attendre de

matériaux déposés dans des condilions si inégales €l provenant

d'éruptions si diverses. Tandis que certaines couches sont évi-

demment des courants de basalle, d'autres se présentent sous

forme de larges couches de la méme roche, et d'autres sont des

accumulations des couches antérieures brisées, ou le produit de

grandes éruplions de cendres. En general, les couches qui re-

posent iramédiatement sur le gneiss ou le sable sont formées d'un
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tuf bréchiforme; mais, en quolqufs endroils, on rencontre aussi un

courant de basalte qui
,

par ses longues colonnes de 20 å 50
pieds de liaut, dirigées en éventail perpendiculairement aux roches

environnantes, prouve quc c'est un couranl de basalle liqm'de qui

a été l'origine de la formalion, et qui en constilue la base. La

Oli les couches de trap sont régulieres comme å „Biaafjeld«, cha-

cune d'elles se compose de Irois parties, å savoir, de bas en

haut, un basalte compacle qui, sans separation bien franchée

quoique visible å dislance, fait place å une rocbe araygdaloidc

grise OU brune, et au-dessus une couche d'argile de deux pouces

d'épaisseur fortement colorée par le peroxyde du fer. Puis vient,

avec une ligne de separation bien tranchée, une nouvelle coucbe

de basalte, de roche amygdaloide et d'argile, el elles se succédent

ainsi/ comme il semble, depuis le niveau de la mer jusqu'au

sommet de la raontagne, qui s'élévt ici å 2000 pieds environ.

Comme je l'ai indiqué sur la carte, ce n'est que sur une étendue

relativement élroite, le long des coles et des grandes vallées, que

le trap ne recouvre pas les couches de sable et de schiste, mais

il Se montre de lous cdlés au-dedans de celles-ci, lanlot comme

tions, avec une puissance variant de quelqucs pouces å 50 pieds

et davantage, tantot comme de grandes parties en forme de dornes

et de gisemenls, renfermées entre les couches. Le basalte de

ces couloirs, qui constitue un type de basalte feldspalhique, a,

en certains points, exercé une inQuence assez notable sur les

couches environnanles, soit mécaniquement en les déplacant, soit

chimiquement et physiqucmenl en les durcissant et en les échauf-

fantj de sorte qu'elles se sont disjoinles en formani des colonnes

qui alteignent 1 pied de longueur el sont perpendiculaires au

couloir *).

900 pieds dans la direclion N 40° O-S iO'^ E. Ce couloir prouve d'une

maniére incontestable que le basalte du Gronland avait une tempera-

ture trés-élevée lorsqu'il flt éruption å travers les formations carboni-

pied de longueur, et resserablant complétement aux colonnes de grés



Mais le changement que les coucbes de sable el de schisle

ont subi sous l'influence du basalle, quelque caracléristique d'ail-

leurs qu'il puisse étre, disparait cependant comparé å celui qui

esl dii aux incendies soulerrains. Au nord du Waigatt, depuis

Alanikerdluk jusqu'å la pointe å l'ouest d'Atåne, on remarque

sur les pentes de grandes laches d'un rouge jaunåtre, el, en

grands amas de schiste brulé méiangés de scories qui ressem-

blent beaucoup å celles des fours å tuiles. Le schiste, qui est

dur el sonore, est de couleur variable, ordinairement blanc

jaunåtre, rouge-brun, violet ou gris, et est tantot å demi cuit

comme la brique , tantot transformé en une matiére ressem-

blant au jaspe porcelaine. Ce phénomene se montre surtout å

Påtut, oA le schiste brulé forme non seulement de grandes col-

lines renversées, mais remplit aussi les crevasses å une hauteur

de 300—1500 pieds. Par suite de celle combustion les couches

se sont séparées les unes des autres, et ne sont plus reliées

entre elles, si ce nest, en quelques endroits, par des scories

qui ont élé fondues entre les couches et se sont ensuite répan-

dues dans les fentes, oi^, comme entre les couches et dans les

cavilés des scories, on rencontre souvenl de petits cristaux

de fer raicacé. Quant aux débris de végétaux que le schiste

renfermait avant d'avoir élé ainsi modifié , il en a conservé les

empreintes, souvent avec une grande nettete. *).

bien connues des hauts-fourneaux. Mais le plus curieux dans ce

couloir, c'est que dans un endroit oii 11 est traversé par un ruisseau,

il renferme une masse tres -conaidéraWe de pyrite magnétique nicke-

lifére. Outre les petites boules de ce mineral qu'on trouve dans le

basalle, il y en a aussi au milieu du couloir un grand bloc qui mesure

o pieds de largeur sur 10 de longueur et 4 de hauteur, ce qui repré-

sente un volume de 200 pieds cubes au raoins.

Geographische Mittheilungen- 1874 p. 142.



Contributions ichthyographiques

I. Siluroides cuirassés noureaux ou peu coniius, priiicipalenient

du nord de FAmorique du Sud.

(1873, p. 202-220.)

1. Descriplion du Chætostomus gymnorhynchus Kn. måle,

qui différe essentiellemeiit de la fenielle en ce que la parlie

antérieiirc de la léte est nue jusqu'aux narines, et garnie d'en-

viron 30 tenlacules, en partie trcs-longs, épais et ramifios, dont

les lins sont disposés en derai-cercle le long dii bord de la

tete, et les autres forment une rangée serrée sur la ligne mé-

diane de sa face supérieiire. II ne difTére peut-étre pas du

ChaeL cirrhosus Val., dont la femelle a cependant quelques len-

2— 4. Descriplion du Chætostomus Stannii Kr. provenant

égaiement de Puerto Cabello, dont Tarmature de l'inleropercule

se réduit å 4—5 crochets courts el forts, caraclfere qui le di-

slingue de toutes les autres espéces ; du Chæt. nudirostris Ltk.,

aulre petite espéce du Venezuela , et d'une espfece voisine du

Chæt. megacephalus Gthr., le Chæt. macrops Ltk., probablement

de Surinam.

5. Plecostomus Villarsi Ltk. II provient égaiement de Ca-

racas, et apparlient aux especes peu nombreuses qui réunissent

et d'étre marquées de taches foncées sur un fond plus clair.

6. Siluroides cuirassés de Trinidad. Le Callichthyt h'nerii G.

est une espéce å part dont j'indique les differences avec le

C. asper. VHoplosternum laevigatum et VU. Stevardii doivent étre

nipportés au Callichthys liltoralis. II esl douteux que VHypo-



siomus Hohinii (Gill) (Val. ?) difTére du Plecostomus bicirrhosus Gr.

Le seul Chætostomus de Trinidad que j'ai pu exaiminer pré-

senle des differences si notables avec la description (ie M. Gill

{Ch. Trinitatis Glhr.) que Tidentité esl doulcuse, bien clue l'exem-

plaire ait été recueillie par AJ. Gill lui-méme. S'il n exisle å la

Trinidad qu'une seule espéce de Chætostomus^ il faudia done en

modifier la diagnose.

7. Xenomystus gobio Llk. Représenle un nouv^eau genre.

11 difffcre des Siluroides cuirassés connus jusqu'ici pair des ran-

en oulre

comme a moitié enfoncés dans la peau, ou réunis par des inter-

valles de peau tendre. Son habitaliun est inconnue.

Les espkes nouvelles menlionnées ci-dessus so nt accom-

pagnées de diagnoses en lalin.

IL Siiuroidos uouToaus ou pou couuus de diiféicutfs parties

8. Nouvellc espece tachelée d '^^eneiosu* de Caracas {A. par-

dalis Ltk.). Jl me semble probable que le Silurus militaris Bl.

de Surinam cl \''Agm€iosus militaris Val. du fleuve de la Plata

sont des espéces différentes.

9. Pseudariodes pantherinus Ltk. C'est égaleraent une espéce

de Caracas; il diffcre des deux aulres espéces connues en ce

que la nageoire adipeuse est plus courle, el que les nageoires

ventrales sont ordinairement placées immédiatement derriére la

nageoire dorsale, et non sous les derniers rayons de celle-ci.

J'établis les differences entre le /*. clarias de Surinam el le P.

albicans du fleuve de la Plata j
qui ont a tort été réunis. C'est

sans doute aussi å lort qu'on a réuni les genres Pseudariodes el

Piramutana.

10_11. Deux espéces nouvelles de Pimelodus rapporlées par

feu M. Kroyer du fleuve de la Plata. Elles apparliennenl loules

deux å ce que j'appellerai le genre Pimelodus pris dans un scns

reslreinl, a savoir aux formes qui ont une léte distinclemenl cui-

rassée (granulée), dont le prolongcment occipila



a l'écusson dorsal en dos d'åne placé devanl la nageoire dorsale,

et qui sorit raunies d'un rayon épineux dorsal relativement fort et

raide; mais elles occupent en mérae temps chacune une place a part

dans cette division, et cette augmentation de la liste des espéces

de la faune fluviale argentine présente par suite un intérét plus

grand que celui d'une simple addition d'un couple despéces

nouvelles å celles déjå décriles, — En tete du genre Pimelodus

(s. str.), on doit en effet placer les espéces h nauseau parlicu-

lierement large, dont Tarcade dentaire, surtout å la måchoire

supérieure, a une largeur trés-considérable (par ex. le P, orna-

tus Kn.); puis viennent les formes dont le museau, esl plus

étroit, et dont Tarcade dentaire, notamment å la måchoire supé-

rieure, est, par suite, moins étendue dans les deux sens (p. ex.

le P. maculatus Lac); sous ces deux rapports, l'espéce riouvelle,

le P. Valenciennis Kr., va déjå plus loin, raais elle occupe en méme
temps dans la serie un place exceptionnelle, comme la nageoire

adipeuse est relativement courte, seulement un peu plus longue

que la nageoire dorsale et pas plus longue que la nageoire

anale, qui est aussi munie d'un plus grand norabre de rayons

que chez les especes précédentes. Relativement aux dimensions

des nageoires adipeuse et anale, on retrouve des rapports plus

normaux chez la secondc espece nouvellc, le P. labrosus Kr., et

chez une espece brésilienne tres-voisine {P. Westermanni Rhdt.),

que M. Reinhardt a rapportée du Rio das Velhas, et

dont la nageoire adipeuse a méme une longueur peu ordinaire;

mais ce qui distingue surtout ces especes {P. Westermanni et

labrosus)^ et les sépare des précédentes en les rapprochant du

genre Conorhynchus , c'est le museau efQIé, presque conique, la

bouche étroite, les levres épaisses et la trés-faible armalure den-

taire (chez le P. Westermanni^ la måchoire supérieure en est

complétement privée), de sorte qu'il pourrait étre question de

les dasser dans un genre å part. Toutefois, comme ce genre,

d'aprés cc qui précede, ne serait^ pour ainsi dire, que la con-

tinuation directe de la tendance qui se produit dans la serie des

autres vrais Pimelodes, le plus naturel assurémenl sera d'élablir

pour ces deux espéces un sous-genre ou une seclion voisine des

Conorhynques.

12- On ne connaissait jusqu'ici qu'une espece de Oaleich-

thys, savoir celle du cap de Bonne-Espérance. L'expédition de

la «Galathée>» a rapporlé du Pérou (Caliao) deux exemplaires



d une espece qui est sans doute nouvelle

deux, qui avail des nageoires venlrales bien plus longues quc

l'autre, renfermait dans chacun de ses ovaires 22 æufs dont le

diametre raesurail jusqu'å 1 centimetre. Il y a done lien de

supposer que , chez ce genre, de mérae que chez les Arius, les

Osteogeneiosus et Wigeneiosus milUaris , le måle prend les æufs

dans la bouche et les garde jusqu'å ce que les petils soient

éclos OU aient acquis un cerlain développeraent.

13. Arius jatius (H. B.). Cetle espece, incorapletement

connue jusqu'ici, ne raanque pas de dents palatines, mais elles

sont en petit nombre, obtuses, et forment au (ond de la bouche

deux lignes convergeant en arriere, qui en renferment chacune

5— 7. J'indique en quoi elle différe des espéces avec lesquelles

elle semble d'ailleurs avoir quelque ressemblance.

14. Arius argenteus Kr., nouvelle espece de la Chine

Aries de l'archipel Indien, on trouve généralement indiquées

une dixaine de lignes de pores qui, de la ligne laterale, s'élcvent

perpendiculaireraent et parallfelement vers le haut a des inler-

vallcs å peu pres égaux
;
par contre, il semble avoir passé com-

plétement inapercu que ces lignes de pores exislent également

sur la moitié inférieure du corps de ces poissons, qu'elles y

sont en nombre a peu pres égai a celui des lignes supérieures,

et perpendiculaires comme elles å la ligne laterale, mais que,

sauf dans des cas tres-rares, elle n'en forment jamais les pro-

longemenfs immédials, mais sont pjutot siluées dans leurs inter-

valles. Elles peuvent étre plus ou moins apparentes et me pa-

raissent étre surlout marquées chez les jeunes individus, mais

je ne sache pas qu'elles m'aient fait défaut chez aucune espece

å'Aiius^ lorsque je les ar cherchées et que j'ai pu examiner

plusieurs exemplaires. Elles ne scmblent non plus presenter

des differences caractéristiques chez les différentes especes. En

dehors du genre Arius ^ on les trouve en outre chez les genres

Galeichthys^ Ælurichthys ^ Osteogeneiosus et hetengus. appartenant

tous au groupe des Ariinæ; mais en dehors de ce groupe, je n'ai

renconlré de caractere analogue que chez le Macrones gulio H. B.

(conf. le dessin dans Ham il ton Buchanan oFishes of the

Ganges«, PI. 23, Fig. 66), avec cette difference toulefois que les

lignes de pores se conlinuenl ici sans interruption des deux

colés de ia ligne laterale. Chez les Clarias (conf. « Atlas ich-
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thyologiqiie..
, PI. XCVllI— IX), on trouve aussi qiielqiie chose

qui rappelle ce caractere, mais de loin. — Quo la ligne laterale

se lerniine en fourchetle, comme il esl dit quelquefois dans les

descriptions des Aries, c'esl égalemenl un caractere qui parail

clre assez ordinaire chez ce groupe.

15. VHemihagrus macropterus Bl. (du Yanglsekiang) parait

ctre la forme la plus jeune du Macroncs (Hypselobagrus) elongatus

Glhr. L'excmplaire de notre^ Musée, qui mesure T'/s pouces de

long, provient de la Cliine méridionale. H pourrail done y avoir

des doutcs sur la localilé indiquée par M. G ii n Ih er (Singapore).

16. Macrones (Jiemibagrus) menoda H. B. Je donne unc

nouvelle description de cette espece jusqu'ici incomplolement

connue. Elle est toutefois probablement identique avec le liagrus

trachacanthus Val., qui apparlicnt aussi au Bengale.

Toutes les especes précédenles, a l'exceplion du Galeicfifhiis

III. Charariiis iiourcaux ou pfu roniius de r.4mérique centrale

OU méridionale.

Je donne des descriplions nouvelles de plusieurs cspoces

de la Trinidad incomplclemcnl connues jusqu'ici, a savoir les

Corynopoma Scarlesii (Gill) (avec figure), Curimatus argentem (Gill),

Telragonopterus h'reoortii (Gill) el T. tæniurus (Gill). Le T. trmitalis

IaV. appartienl au sous-genre Hemibrycon, dont on ne connais-

sait auparavanl qu'une espece de Guyaquil. Le T. pukher (Gill)

n'esl pas un Telragonopterus, mais un Odontostilbe Copc, ou plu-

lot un Chirodon Gir. Ges deux genres ne peuvent en effct étrc

séparés. Le Chirodon pisciculus^ l'espece type du genre, a des

dents sur les os maxillaires, et comme la niéme espece de Te-

lragonopterus peut avoir une ligne laterale complete ou incom-

plete, ce caractere aussi ne saurail servir å separer les genres

Odontoslilbe et Chirodon. Les 5 especes connues de ce genre

sont menlionnées p. 237, Note. Le Ch. alburnus Gthr. doit peul-

élre, å cause de la forme difTérente de ses dents, étre rapporté

au genre Aphyocharax. Comp. la diagnose améliorée du genre



Chirodon, qile j\ii donnée dans le ..Bulletin de l'Académie Royale

des Science s» 1874, p. 134

La gan[liture d'épines (?»' se Irouve sur les nageoires ven-

trales et arlale de certains emplaires (måles?) de différentes

especes de Telragonopterus (r. tæniurus.,
trinitads, scabnpinnis)^

n'est pas ca ractérislique du gen re entier. Je ne l'ai ainsi jamais

rencontrée chez nn seul (ies nomhrcux Tetragonoptéres de la

vallée de Velhas (Brésil) qile j' ai en Toecasion d'examiner, bien

Les exemplaires (jeunes) du Corynopoma Riisei G. que pos-

sede le musée ne montrent pas trace de prolongement de l'oper-

cule. Ce caraclere dépendrait-il de l'åge?

En fait d'especes nouvelles, je décris en outre un Telrago-

nopterus {T, Orstedii Kr.) rapporlé par M. Orsted du fleuve

S. Juan dans l'Amérique centrale, un Serrasdlmo {Pygocentrus)

notatus Ltk. el un Prochiiodus (P. asper Ltk.) du Venezuela.

Les especes nouvelles sont accompagnées de diagnoses en


